
Atenção Primária à Saúde 

  

Agora que concluimos os estudos, vamos fazer a avaliação final do módulo que contempla o 

conceito, atributos e a história da APS: 

  

1. Segundo a “Carta de Lubliana”, os sistemas de atenção à saúde deveriam ser, EXCETO:  

(a) Dirigidos por valores de dignidade humana, equidade, solidariedade e ética profissional.  

(b) Direcionados para a proteção da saúde.  

(c) Centrados nas doenças, para facilitar a implementação de programas. 

(d) Direcionados para a Atenção Primária. 

2. Segundo a Conferência de Alma Ata, os componentes fundamentais da Atenção Primária à 

Saúde são, exceto:  

(a) Fornecimento de toda a amplitude de medicamentos, dos essenciais aos excepcionais.  

(b) Educação em saúde e saneamento ambiental (cuidado com água e alimentos).  

(c) Programas de saúde materno-infantis (imunização e planejamento familiar), promoção de 

boa nutrição. 

(d) Prevenção de doenças endêmicas locais e tratamento adequado de doenças e lesões 

comuns. 

3. O documento que apresentou, pela primeira vez, uma estrutura organizacional dos serviços 

de saúde em níveis de atenção foi: 

(a) Declaração de Alma Ata.  

(b) Relatório Dawson.  

(c) Carta de Lubliana.  

(d) Saúde para Todos no Ano 2000.  

 4. Dentre as características relevantes das unidades de saúde, que refletem uma forte atenção 

primária, podemos elencar, EXCETO: 

(a) Força das relações entre pacientes e médico de atenção primária. 

(b) Grau de coordenação entre atenção primária e outros serviços de saúde.  

(c) Orientação familiar da atenção primária. 

(d) Nível de educação dos pacientes na região geográfica abrangida pela unidade de saúde.  

  



5. São critérios propostos por White (1973), para distinguir os níveis de atenção primária, 

secundária e terciária, EXCETO:  

(a) A natureza dos problemas de saúde e local de atendimento. 

(b) O tratamento oferecido e pelo formato da consulta.  

(c) A orientação do interesse e necessidade de treinamento. 

(d) O padrão de encaminhamento e pela duração da responsabilidade.  

  

 


