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Sustentabilidade dos Serviços de Saúde 
 

 
 

 
 

 

Questão 01
Entidades mantenedoras dos serviços de saúde

A
Tem como objetivo social prestar assistência à saúde, e atuam de forma idêntica no 

mercado

B
Quando contratadas pelo poder público têm o mesmo objetivo social e atuam de forma 

exatamente igual

C
Têm empresas com objetivos sociais diversos, e atuam no mercado da saúde de forma 

diferente

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 02
Serviços Públicos de Saúde

A São obrigatoriamente vinculados à área da saúde

B Podem estar vinculados a área da saúde ou não

C Sempre estão vinculados à administração direta da área da saúde

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 03
Serviços Públicos de Saúde

A Podem contratualizar com a área privada, dentro dos parâmetros legais existentes

B Não podem atender pacientes privados

C Só podem contratualizar com o SUS

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 04
Serviços de saúde privados sem fins lucrativos

A Não se obrigam às auditorias de órgão de fiscalização pública

B Uma vez assim constituídos são isentos de impostos de qualquer natureza

C
Podem se constituir em entidades filantrópicas e/ou benemerentes e gozar de 

incentivos fiscais

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 05
Serviços de saúde privados com fins lucrativos

A São obrigados a destinar parte da sua produção para a contratualização com o SUS

B Podem contratualizar com o SUS, dependo do seu interesse e do interesse do SUS

C Não podem contratualizar com o SUS

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 06
Hospitais

A
Têm como base da sustentabilidade econômica a realização de procedimentos de alta e 

média complexidades

B
Têm como base da sustentabilidade econômica a realização de procedimentos de 

média e baixa complexidades

C
Apresentam prejuízo no balanço quando atendem pacientes em ambulatório e pronto 

socorro

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 07
Serviços de saúde no Brasil

A Em sua maioria absoluta são policlínicas

B Em sua maioria absoluta são hospitais

C Em sua maioria absoluta são instituições de pequeno porte

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 08
Serviços de saúde públicos vinculados à área da saúde

A São geridos diretamente pela secretaria da saúde (ou ministério da saúde)

B
Podem ser geridos diretamente pela secretaria da saúde (ou ministério da saúde), ou 

fazer uso de terceirização da gestão ou parcerias com a área privada

C
São geridos sempre com auxilio de Organizações Sociais para agilizar os processos e 

concursos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 09
Hospitais privados

A
Estão cada vez mais buscando modelos multi estabelecimentos para se manterem 

sustentáveis economicamente

B
Necessitam operar um único estabelecimento para se manterem sustentáveis 

economicamente

C Não se sustentam se a mantenedora não for uma operadora de planos de saúde

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 10
Hospitais universitários

A
Têm como objetivo social básico prover a infraestrutura dos cursos assistenciais 

(medicina, odontologia ...)

B Têm como objetivo social básico desenvolver projetos de pesquisa

C Têm como objetivo social básico captar recursos para pagar o salário dos professores

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta


