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O presente questionário integra 20 questões. Deverá sublinhar em cada uma das 

questões a resposta correta. 

 

 

1. Quando existe um problema grave de comportamento no qual a pessoa com 

Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) perde o autocontrolo e instala-se a 

fase de explosão, devemos: 

● Libertar a área prevenindo danos na pessoa e nos outros  

● Falar com a pessoa e tentar negociar uma recompensa ou um castigo 

● Agarrar e abraçar a pessoa com força e deste modo acalmá-la 

● Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

2. No que diz respeito ao desenvolvimento afetivo-sexual das pessoas com PEA: 

● Apenas têm interesse sexual 

● A intervenção restringe-se à idade adulta 

● Um aspeto importante é o trabalho na prevenção de abusos 

● Todas as respostas anteriores estão corretas  

 

3. A intervenção na educação afetivo-sexual deve ter em conta: 

● A distinção entre lugares públicos e privados 

● Guiões sociais de como se deve interagir socialmente de forma adequada 

● Um bom exemplo por parte da família, profissionais, centro educativo… 

● Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

4. A intervenção no âmbito da saúde e da nutrição engloba: 

● Os hábitos de sono 

● Desporto e atividade física 

● Ementas de alimentação saudável 

● Todas as respostas anteriores estão corretas 
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5. Assinale a definição que mais se aproxima das Atividades de Vida Diária: 

● Conjunto de atividades que uma pessoa realiza de forma diária e que lhe permitem 

viver de forma autónoma e integrada no seu ambiente 

● Conjunto de atividades integradas numa Planificação Centrada na Pessoa que serve 

para desenvolver a autonomia 

● Conjunto de atividades que uma pessoa realiza sozinha ao longo do dia 

● Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

6. As TIC’S (novas tecnologias de informação e comunicação) são um recurso útil 

para trabalhar com pessoas com PEA porque:  

● São previsíveis e oferecem um contexto estável às pessoas com PEA 

● O principal canal de comunicação é o auditivo 

● Tem aplicações capazes de aumentar aspetos relacionados com a atenção e 

intenção comunicativa 

● Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

7. Se queremos alterar um comportamento de desafio: 

● Devemos sempre sugerir um comportamento alternativo 

● Podemos apoiar-nos num quadro de padrões visuais, transformando o auditivo em 

visual 

● Não devemos culpabilizar nem recriminar a pessoa com PEA 

● Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

8. No que diz respeito à promoção de competências sociocomunicativas, os 

seguintes recursos podem ser úteis:  

● A comparação de situações ou comportamentos corretos e incorretos 

● O uso de desenhos animados ou filmes 

● Modelagem social 

● Todas as respostas anteriores estão corretas 
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9. A estruturação do ambiente a partir do prisma da metodologia TEACCH deve: 

● Organizar o ambiente para que se perceba onde se realizam as atividades e se 

guardam os materiais 

● Estabelecer limites claros/físicos 

● Minimizar distrações sensoriais 

● Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

10. O M-CHAT é: 

● Um teste de triagem diagnóstica que se pode aplicar a crianças entre os 16-30 meses 

● Um programa de intervenção centrado na pessoa 

● Um modelo de intervenção precoce 

● Nenhuma das respostas anteriores está correta  

 

11. Assinale a característica correta que qualquer processo de atenção precoce 

deve ter: 

● A intervenção deve ser intensiva e em todos os contextos 

● A intervenção deve ser realizada unicamente por especialistas 

● Devem ser seguidos planos de intervenção de acordo com a idade  

● Todas as respostas anteriores estão corretas  

 

12. Três necessidades importantes de uma pessoa com PEA num emprego são: 

● Pouca tolerância a tarefas de rotina, o controlo do tempo e o défice de capacidades 

visuoespaciais 

● O controlo do tempo, a flexibilidade perante as mudanças e a priorização de tarefas 

● A priorização de tarefas, o controlo do tempo e a baixa tolerância a tarefas de rotina 

● Nenhuma das respostas anteriores está correta 

 

13. Indique qual dos seguintes enunciados é uma provocação comunicativa:  

● Jogar às adivinhas 

● Comer alguma coisa que se gosta muito à frente de uma pessoa com autismo 

● Fazer um puzzle 

● Nenhuma das respostas anteriores é uma provocação comunicativa 
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14. Assinale a estratégia mais adequada para que a pessoa com PEA prove novos 

alimentos: 

● Colocar uma grande quantidade num prato, motivando a que coma pelo menos uma 

parte 

● Se falhamos e não prova o alimento, devemos tentar novamente até que o faça, sem, 

entretanto, lhe dar alimentos de que gosta 

● Criar um ambiente divertido usando TIC’S (novas tecnologias de informação e 

comunicação) 

● Nenhuma das respostas anteriores está correta 

 

15. Qual é a denominação correta? 

● Problemas de comportamento 

● Comportamentos problemáticos 

● Comportamentos de desafio 

● Nenhuma das anteriores está correta 

 

16. Estratégias como o uso de listas com a sequência de um processo, o uso de 

tarefas com instruções ou horários visuais fazem referência ao seguinte princípio 

de intervenção: 

● Aprendizagem sem erros 

● Estruturação das tarefas 

● Assegurar a comunicação 

● Nenhuma das respostas anteriores está correta 

 

17. Assinale a opção correta: 

● Normalmente o objetivo de uma pessoa com PEA quando tem um comportamento 

de desafio é a provocação. 

● De modo a evitar comportamentos de desafio é importante criar um meio envolvente 

baseado em rotinas, sem alterações nem mudanças. É assim que nos adaptamos 

melhor a estas pessoas 

● Muitos comportamentos de desafio das pessoas com PEA podem ser formas de 

comunicar necessidades, rejeitar situações… 

● Todas as respostas anteriores estão corretas 
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18. Indique a resposta correta. As TIC’S (novas tecnologias de informação e 

comunicação) podem ajudar a desenvolver:  

● A estruturação do tempo e a sequência de atividades 

● O conhecimento do mundo social através de histórias sociais 

● A comunicação, podendo funcionar como um comunicador 

● Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

19. Selecione a opção que melhor define o conceito de comorbilidade nas PEA: 

● É uma prova de diagnóstico através da leitura do movimento ocular 

● É quando existe uma perturbação adicional, para além da PEA e a interação entre 

os dois 

● É uma técnica de modificação de comportamento inserida no apoio comportamental 

positivo 

● Nenhuma das respostas anteriores está correta 

 

20. Assinale qual das seguintes opções é a mais correta para intervir de forma 

adequada junto de um adulto com PEA e com dificuldades intelectuais 

associadas: 

● Desenvolver competências orientadas ao emprego num centro de dia 

● Inscrever-se para fazer voluntariado 

● Iniciar uma atividade desportiva 

● Todas as respostas anteriores estão corretas 

 

 


