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Ficha de Verificação da aprendizagem 

 

Grupo I 

 

Responda às seguintes questões: 

 

1. Descreva as competências básicas do bebé para comunicar. 

 

2. Defina vinculação. 

 

3. Descreva as investigações de Bowlby que conduzem à teoria da vinculação. 

 

4. Identifique três categorias de vinculação, segundo Mary Ainsworth. 

 

5. Esclareça o conceito de hospitalismo, segundo Spitz. 

 

6. Defina o conceito de cultura. 

 

Grupo II 

 
Das questões que se seguem selecione a alternativa correta. 

 

1. Entre as estratégias do recém-nascido, para seduzir o adulto, contam-se: 

A. As vocalizações, o contacto físico, a fome, o sono; 

B. O choro, o sorriso, as expressões faciais, as vocalizações; 

C. A afectividade, o choro e as necessidades fisiológicas; 

D. O sorriso, o afecto, as emoções e o choro. 

2. Segundo Spitz, o sorriso como meio de comunicação manifesta-se: 

A. Logo após o nascimento;  

B. Entre as seis e as doze semanas; 

C. Quando adquire a linguagem; 

D. Entre os três e os quatro meses. 

3. Erikson considera que entre o nascimento e os 18 meses a relação do bebé 

com a mãe caracteriza-se por: 

A. Uma confiança absoluta na mãe e nos outros adultos; 

B. Uma desconfiança que se manifesta no choro; 

C. Uma confiaça que se manifesta no sorriso; 

D. Uma oscilação entre a confiança e a desconfiança. 

4. A vinculação é: 

A. A satisfação das necessidades fisiológicas que asseguram a sobrevivência; 

B. A necessidade de criar e manter relações de proximidade e afectividade; 

C. O laço afectivo e psicológico desenvolvido entre bebés; 

D. A influência que o bebé exerce sobre as emoções dos progenitores. 

5. Para Bolwlby, a vinculação é uma: 

A. Necessidade adquirida; 

B. Determinação do sistema nervoso; 

C. Necessidade básica; 

D. Imaturidade do bebé humano. 

v.s.f.f. 



6. Mary Ainsworth, no decorrer das suas experiências de “situação estranha”, 

considerpu três categorias de vinculação: 

A. Vinculação segura, vinculação ambivalente, vinculação hesitante; 

B. Vinculação segura, vinculação primária, vinculação secundária; 

C. Vinculação segura, vinculação evitante, vinculação ambivalente; 

D. Vinculação adaptativa, vinculação segura, vinculação resistente. 

 

7. A figura de vinculação para o bebé é: 

A. A mãe biológica; 

B. A pessoa que o cuida preferencialmente; 

C. A pessoa que o alimenta; 

D. Os progenitores. 

8. Outros cuidadores do bebé podem substituir a mãe. Esta afirmação é: 

A. Verdadeira, porque há outros agentes maternantes; 

B. Falsa, porque o bebé só reconhece a mãe como cuidadora; 

C. Verdadeira, porque o pai é a outra possibilidade; 

D. Falsa, porque o instinto maternal só existe na mãe. 

9. Na sociedade actual o bebé estabelece: 

A. Vinculação exclusiva com a mãe; 

B. Vinculações exclusivas com o pai e a mãe; 

C. Vinculações múltiplas; 

D. Vinculações exclusivas com educadores de infância. 

10. O processo de vinculação: 

A. Manifesta-se do mesmo modo em todo o mundo; 

B. Depende das condições socioeconómicas da mãe; 

C. Varia com o tipo de relação conjugal entre os progenitores; 

D. É afetado por condicionantes de ordem cultural. 

 

 

 

Grupo III 

 

 

1. Descreva os estudos de Spitz que o conduziram à definição de hospitalismo. 
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