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O presente questionário integra 20 questões. Deverá responder de forma correta 

a cada uma das questões. 

 

 

1. Para o desenvolvimento de um Plano Individual temos como principal recurso: 

● Os programas de intervenção baseados em evidências 

● As últimas notícias na internet 

● Os artigos de revistas 

● Os programas que outras famílias utilizam com as suas crianças 

 

2. Ao elaborar um Plano Individual para uma criança é importante: 

● Envolver a família / pessoa na avaliação ou nos processos de planeamento 

● Discutir o plano apenas com a equipa multidisciplinar 

● Tomar em consideração os pontos fracos da pessoa de forma a definir os objetivos 

do plano 

● Utilizar as práticas apoiadas pelo conhecimento científico 

 

3. A formulação de objetivos educativos para qualquer Plano Individual deve ser: 

● Centrada na pessoa 

● Centrada no contexto social 

● Determinada pelas necessidades da família 

● Determinada pela opinião do profissional 

 

4. O protocolo de avaliação inclui testes para competências de comunicação. Estes 

devem incluir: 

● Expressão artística 

● Cerâmica 

● Competências de comunicação não verbal  

● Desporto 

 

 

 

 

 

 

5. Tipos de Apoio 
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Assiste-se a uma maior compreensão das necessidades das pessoas com autismo quando os 

decisores políticos e os profissionais mudam do Modelo Médico para um Modelo de 

Participação Social do tratamento. Esta mudança reflete-se nos tipos de apoio 

multimodais. Sublinhe o que não é um tipo de apoio multimodal. 

● Input de saúde 

● Input educacional 

● Input social 

● Input psiquiátrico 

 

6. Sinais precoces de alerta do autismo na criança 

● Fala fluentemente 

● Fraco contacto visual 

● Muito afetuosa com as pessoas 

● Interação social sustentada 

 

7. Um Plano Individual: 

● Pode ser utilizado por outros estudantes 

● É elaborado pelos pais 

● Não necessita de informação da equipa multidisciplinar  

● É especialmente elaborado para aquela criança 

 

8. Um Plano Individual: 

● É um produto da informação dada por várias pessoas que trabalham ou vivem com 

a criança 

● Não tem tarefas individualizadas. As tarefas são escolhidas a partir de um catálogo 

● Não tem em consideração os interesses do estudante 

● Não é alterado no final do ano 

 

9. Os objetivos do Plano: 

● Devem ser formulados para um curto período de tempo 

● Não são observáveis nem mensuráveis 

● Não afetam a vida do estudante ou da família 

● Não necessitam de ser aceites pelo estudante 

 

10. O Parlamento Europeu efetuou duas recomendações sobre o autismo. As Nações 

Unidas redigiram a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência.  



 
 
 

4 
 

Dos seguintes documentos apenas um é legalmente vinculativo. Sublinhe-o: 

● Modelo Social da Deficiência e Inclusão 

● Carta dos direitos das pessoas com autismo 

● Convenção das Nações Unidas dos direitos das pessoas com deficiência                                                                                                              

● Declaração escrita sobre o autismo 

 

11. O Modelo Médico da deficiência considera a deficiência como um problema que 

pertence: 

● À Sociedade 

● À Humanidade 

● Ao indivíduo com deficiência 

● Aos obstáculos que o indivíduo enfrenta 

 

12. O Modelo Social da deficiência considera a deficiência como um problema:  

● Que a sociedade deve resolver 

● Que pertence aos serviços 

● Que outras pessoas devem resolver 

● Que o indivíduo deve resolver 

 

13. As práticas baseadas em evidências recomendam quatro princípios fundamentais. 

Sublinhe o que não constitui um desses quatro princípios.  

● Individualização 

● Estrutura 

● Participação da família 

● Concetualização 

 

14. A inclusão deve ser para todos e em todo o lado. 

Complete: 

● Inclusão na família: com os pais, irmãos, avós  

● Inclusão na escola: com os pares, professores ___________________ (complete) 

● Inclusão no trabalho ________________________________________ (complete) 

● Inclusão nos serviços da comunidade __ ________________________ (complete)                                                                                                                                                                                                                                

 

 

15. O Modelo Multidisciplinar de intervenção articula todos os modelos de intervenção e 

os tipos de apoio que um aluno com autismo necessita. 
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Complete: 

● Monitorização periódica com todos os serviços de apoio 

● Monitorização com todos os serviços de saúde 

● Com todos os profissionais e _________________________________ (complete) 

● Com ____________________________________________________ (complete) 

 

16. Modelo de intervenção baseado na família (Falso/Verdadeiro) 

● Promove reuniões de pais (V) 

● Promove competências e pontos fortes (V) 

● Aprender como desenvolver os pontos fortes (V) 

● Critica os pontos fracos (F) 

 

17. Coloque por ordem as etapas gerais para elaboração de um Plano Individual. 

● Os objetivos devem ser baseados nas necessidades, pontos fortes e interesses da 

pessoa / família, estando ciente dos pontos fracos (3) 

● Envolver a pessoa / família nos processos de avaliação e planeamento (4) 

● Consultar informação válida sobre a pessoa e boas práticas; pesquisa de formação / 

supervisão (1) 

● Escolher os objetivos educativos adequados, de acordo com bons princípios gerais, 

diretrizes e evidência científica (2) 

 

18. As pessoas com autismo têm dificuldade em encontrar e manter um emprego.  

O que podemos fazer para ajudar? De seguida, encontram-se alguns exemplos.  

Por favor, acrescente mais 3 exemplos. 

● Fornecer-lhes dicas de forma a que tenham sucesso na entrevista 

● Para ouvirem a pessoa que faz o contrato 

● Para se candidatarem a ofertas de emprego e irem a entrevistas de emprego                   

● Para compreenderem como falar com outras pessoas em contexto de trabalho 

● Para terem uma pessoa de apoio para ajudá-los a defender os seus direitos no local 

de trabalho 

● Para ajudarem outras pessoas no local de trabalho 

● __________________________________________________________________ 

● __________________________________________________________________ 

● __________________________________________________________________ 

 

19. Protocolo de avaliação - Funcionamento da família 
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As necessidades e pontos fortes dos membros da família são essenciais: 

● para o desenvolvimento das melhores estratégias de intervenção possíveis 

● para a formação dos pais 

● para a formação dos irmãos 

● para o ensino de competências 

 

20. O conhecimento da forma de funcionamento da família como um sistema, ajuda a: 

● promover a comunicação e estabelecer pontes entre os seus membros 

● mudar os papéis dos membros da família 

● estabelecer a comunicação com a criança com autismo 

● ensinar competências linguísticas 

 

 

 

 


