
Programa CPGS - Cursos Profissionalizantes em Gestão da Saúde 
Simulado de Prova de Conceito 

 

 

Escepti Consultoria e Treinamento – www.escepti.com.br – Enio Jorge Salu – Página 1 de 3 

Eixo Temático CPGS-A 

O Mercado da Saúde Privada e Pública no Brasil 
 

Curso CPGS-A3 

Tabelas de Preços da Área da Saúde 
 

 
 

 
 

 
 

Questão 01
Na prática

A Uma única tabela é a referência tanto no SUS como na Saúde Suplementar

B
Na Saúde Suplementar existe uma única tabela de referência, enquanto no SUS existem 

várias

C
No SUS existe uma única tabela de referência, enquanto na Saúde Suplementar existem 

várias

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 02
As Tabelas de Preços

A
São definidas pelo Ministério da Saúde, e obrigam fontes pagadoras, serviços de saúde 

e fornecedores de insumos a reajustarem periodicamente os preços praticados

B
São referências, que na prática se associam a indexadores definidos nos contratos, que 

geralmente modificam os preços praticados caso a caso

C Uma vez definida no contrato, tem seus preços exatamente como definidos na tabela

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 03
A Tabela SIGTAP

A Embora muito pouco atualizada, tem atualizações constantes

B Mantém a mesma estrutura apenas modificando os preços anualmente

C Permanece sem qualquer modificação há décadas

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 04
As tabelas da AMB - Associação Médica Brasileira, e da ABO - Associação Brasileira de 

Odontologia

A Têm estruturas e critérios de atualização iguais

B
Têm estruturas diferentes, mas critérios de atualização de preços que utilizam o mesmo 

indexador

C Têm estruturas e critérios de atualização completamente diferentes umas das outras

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 05
As tabelas AMB e CBHPM

A
Obrigam a fonte pagadora e o serviço de saúde a contratualizar sempre utilizando a 

versão mais recente, automaticamente

B Na prática são utilizadas com indexadores diferentes em um mesmo contrato

C
Quando referenciadas no contrato obrigam a fonte pagadora e o serviço de saúde a 

utilizar a íntegra das definições e preços, sem modificações

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 06
Sobre CMED ANVISA e Brasindice

A Brasindice é a própria CMED ANVISA

B Brasindice não tem qualquer referência com CMED ANVISA

C
Quando CMED ANVISA está referenciada no contrato, exclui a possibilidade de 

utilização do Brasindice

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 07
SIMPRO

A
É a tabela divulgada pela ANVISA que obriga fontes pagadoras e serviços de saúde a 

utilizar os preços de medicamentos definidos pelo governo

B
É a tabela divulgada pela ANS que obriga fontes pagadoras e serviços de saúde a utilizar 

os preços de materiais definidos pelo governo

C
É um serviço similar ao Brasindice, utilizado para referenciar preços, na prática mais 

relacionado aos materiais

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 08
Tabelas Negociadas entre fontes pagadoras e serviços de saúde

A Não podem conter preços de medicamentos, por ser exclusividade Brasindice

B Geralmente impõe os preços definidos da parte mais forte na relação comercial

C Não podem conter preços de materiais, por ser exclusividade SIMPRO

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 09
Tabelas Específicas de Exceção, por exemplo: LPM

A
Na prática são como as tabelas negociadas comuns, aplicadas a um grupo específico de 

empresas

B Necessitam autorização especial do governo para serem utilizadas na prática

C
No âmbito em que se aplicam têm força de lei obrigando as partes a utilizar os preços 

nela definidos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 10
TISS e TUSS

A Contém todas as formas possíveis e permitidas para precificação na Saúde Suplementar

B É a tabela de preços definida pela ANS

C São padrões de troca de informações e codificações definidos pela ANS

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta


