
Práticas Educativas 

Atividade Avaliativa – Múltipla Escolha 

Quiz  

1.  As combinações para realização das atividades grupais devem ser respeitadas pelos 

membros que a compõe, que compreende: 

a) Permissão ou não do uso de celulares, intervalos e lanches e local do encontro. 

b) Local do encontro, não uso de celulares e o horário definido apenas de início das 

atividades. 

c) Intervalos e lanches, sem registro de frequência, horário de início e término das 

atividades. 

d) Aviso quanto às faltas e aos atrasos, definição do horário de encerramento da 

atividade e permissão ou não uso de celulares. 

Feedback: As combinações sempre devem ser discutidas com os membros do grupo que 

compõe para que sejam respeitadas. Revise os conteúdos na videoaula de práticas educativas 

em grupo. 

 2. O potencial preventivo desses grupos emerge da possibilidade dessas pessoas com 

situações semelhantes poderem compartilhar experiências comuns. Essa característica refere-

se ao tipo de grupo: 

a) Grupo de socialização. 

b) Grupo para realização de tarefas. 

c) Grupo de suporte. 

d) Grupo de autocuidado. 

Feedback: O conteúdo relacionado ao tipo de grupos traz as diferenças entre eles. Revise a 

videoaula Tipos de Grupos. 

3. Em relação ao planejamento e dinâmicas para grupos, assinale a resposta INCORRETA: 

a) A duração de um grupo não deve ultrapassar 120 minutos. 

b) A frequência dos encontros do grupo dependerá das restrições clínicas dos 

participantes. 

c) Na dinâmica do grupo com estrutura de encontros temáticos deve ser estimulado que 

as pessoas expressem sua vivência no momento. 

d) No contrato de trabalho devem ser definidas as regras e a coordenação para 

estabelecer uma comunicação verticalizada. 



Feedback: Para qualquer grupo deve ser estabelecido o planejamento e a dinâmica para que 

sejam organizadas as atividades. Então, vamos assistir a videoaula projeto de intervenção em 

um grupo. 

 

4. Em relação a coordenação de um grupo, assinale a resposta INCORRETA:  

a) Desenvolver a habilidade da comunicação, ser empático, e realizar o registro das 

decisões e encaminhamentos em livro ata. 

b) Ter capacidade de síntese, realizar o feedback sobre o grupo, e realizar o registro das 

decisões e encaminhamentos em livro ata para captar todas as falas. 

c) Promover a integração, ser coerente, realizar o registro das decisões e 

encaminhamentos por meio da gravação de áudio para captar todas as falas. 

d) Realizar o feedback sobre o grupo, promover a integração, e realizar o registro das 

decisões e encaminhamentos por meio da gravação de áudio para captar todas as 

falas. 

Feedback: A coordenação do grupo precisa desenvolver habilidades e responsabilidades que 

estão descritas na videoaula coordenando um grupo. 

 


