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Perfil das Empresas e Profissionais da Área da Saúde 
 

 
 

 
 

 

Questão 01
Os Órgãos Reguladores

A São exclusivos da regulação do SUS

B

Atuam da mesma forma no SUS, na Saúde Suplementar Regulada e na Saúde 

Suplementar Não Regulada

C

Não atuam da mesma forma no SUS, na Saúde Suplementar Regulada e na Saúde 

Suplementar Não Regulada

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 02
Em relação à distribuição dos profissionais assistenciais

A Não é possível estimar uma vez que seus vínculos não são cadastrados no CNES

B Tem maior oferta de vagas de trabalho no SUS do que na Saúde Suplementar Regulada

C Tem maior oferta de vagas de trabalho na Saúde Suplementar Regulada

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 03
Instituições de Ensino e Pesquisa

A

São fundamentais na área da saúde privada e pública tanto para formar profissionais, 

como para o desenvolvimento da medicina e da odontologia

B São fundamentais exclusivamente para a área pública da saúde

C Praticamente não existem no Brasil por falta de investimentos públicos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 04
Entidades de Classe

A Existem na área da saúde somente para defender os interesses dos empregados

B Existem na área da saúde somente vinculados aos empregadores

C

São fundamentais para a saúde privada e pública para defender os interesses de 

empregadores e empregados

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 05
Fornecedores de insumos para a área da saúde

A No Brasil se resumem a algumas indústrias farmacêuticas e de materiais descartáveis

B

São milhares, especializados em produtos específicos para a área da saúde, e de uso 

comum também utilizados na área da saúde

C

Têm foco de atuação restrita à saúde privada, uma vez que a área pública não dispõe de 

recursos suficientes para adquirir produtos a preços justo

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 06
Serviços de saúde no Brasil

A São centenas de milhares, dos mais variados portes e de naturezas jurídicas

B

Têm permissão de atuar no SUS se foram da administração direta do governo ou 

entidades filantrópicas

C Têm permissão de atuar na Saúde Suplementar se forem entidades com fins lucrativos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 07
Operadoras de planos de saúde no Brasil

A São empresas privadas

B São empresas de grande porte, exigência da ANS para garantia aos beneficiários

C

São cerca de mil, se consideradas as que comercializam planos exclusivamente 

odontológicos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 08
Administradoras de Benefícios

A Têm planos de saúde próprios

B Não têm planos de saúde próprios

C Não têm atividade que se relaciona com planos de saúde

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 09
Os ambientes dos 3 sistemas de financiamento

A São compostos por instituições, empresas e órgãos reguladores diferentes

B

São compostos pelos mesmos órgãos reguladores, mas com empresas e instituições 

diferentes

C São compostos pelas mesmas instituições, empresas e órgãos reguladores

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 10
A saúde suplementar não regulada pela ANS

A É regulada pelo SUS

B Não é regulada pela ANVISA

C É regulada pela ANVISA

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta


