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Questão 01
O SUS

A Não é uma fonte pagadora - é um serviço de saúde

B
É a menor fonte pagadora que existe nos sistemas de financiamento privado e público 

no Brasil

C
É a maior fonte pagadora dentre todas que existem nos sistemas de financiamento 

privado e público no Brasil

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 02
Operadora Tipo Autogestão

A
Comercializa em todo o território nacional planos individuais, coletivos e coletivos por 

adesão

B
Se diferencia das demais especialmente porque tem uma carteira muito especifica e 

limitada de beneficiários

C Têm como mantenedoras exclusivamente empresas do tipo sociedade anônima

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 03
Operadoras Tipo Cooperativa

A Têm como donos os médicos cooperados ou os dentistas cooperados

B Existem para defender os interesses dos acionistas

C
Têm cooperados com maior ou menor poder de voto, dependendo da quantidade de 

cotas que possui

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 06 
 Operadoras do Tipo Filantropia 

A 
São instituições de direito privado sem fins lucrativos reconhecidas pelo poder público 
como sendo de utilidade pública 

B É assim classificada pela ANS quando a mantenedora não tem fins lucrativos 

C 
Têm a maior parcela de beneficiários de planos de saúde quando comparadas com as 
demais 

D As alternativas a, b e c estão corretas 

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta 
 

Questão 04
Operadoras do Tipo Medicina de Grupo e Odontologia de Grupo

A Têm como mantenedora uma associação de cooperados

B
Ou operam exclusivamente planos de assistência médica, ou operam exclusivamente 

planos de assistência odontológica

C São empresas cujo objetivo social é atuar exclusivamente na área da saúde

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 05
Operadoras Tipo Seguradora

A São as mais comuns comparados aos demais tipos de operadoras

B
Compõem o grupo de menor quantidade de operadoras quando comparado com os 

demais grupos

C São apartadas dos demais tipos de seguradoras porque não têm fins lucrativos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 07
A dinâmica de sustentabilidade econômica do SUS

A
Impede que Estrados, Distrito Federal e Municípios destinem mais para o seu 

financiamento do que os percentuais estabelecidos em lei

B Varia de acordo com a arrecadação de tributos do governo federal

C É definida em lei, com valores mínimos a serem destinados pelo poder executivo

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 08
A dinâmica de sustentabilidade econômica das Operadoras de Planos de Saúde

A É exatamente igual para todos os tipos de operadoras

B
É similar em relação ao que arrecada e o que gasta na assistência, mas pode variar 

significativamente em relação às outras despesas

C É completamente diferente dependendo do tipo de operadora

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 09
O relacionamento comercial fonte pagadora x serviço de saúde

A Varia significativamente dependendo do objetivo social e o do tipo de operadora

B É exatamente o mesmo para qualquer tipo de operadora

C
É exatamente igual em relação aos serviços da rede própria de qualquer tipo de 

operadora

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 10
A pandemia

A Não afetou o perfil de sustentabilidade das operadoras

B
Afetou o perfil de sustentabilidade das operadoras, primeiro piorando os resultados e 

depois melhorando

C
Afetou o perfil de sustentabilidade das operadoras, primeiro melhorando os resultados 

e depois piorando

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta


