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Questão 01
Corretoras

A Têm autorização da ANS para operar planos de saúde

B
Uma das áreas de atuação tem foco na redução da sinistralidade das empresas que 

contratam planos de saúde para seus funcionários

C São intermediadores de venda de planos de saúde para as operadoras

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 02
Administradoras de Benefícios

A Têm autorização da ANS para operar planos de saúde

B
Uma das áreas de atuação tem foco na redução da sinistralidade das empresas que 

contratam planos de saúde para seus funcionários

C São intermediadores de venda de planos de saúde para as operadoras

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 03
O modelo de sustentabilidade das corretoras e administradoras de benefícios

A Não necessariamente fideliza uma determinada operadora de planos de saúde

B Obrigatoriamente fideliza uma determinada operadora de planos de saúde

C Obrigatoriamente fideliza um determinado serviço de saúde

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 04
Administradoras de benefícios

A
Operam planos individuais e por adesão sem a necessidade do envolvimento de 

operadoras de planos de saúde

B Inviabilizam a venda de planos individuais para as operadoras

C
Viabilizam a venda de planos individuais para operadoras sob forma de planos coletivos 

por adesão

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 05
A incorporação de um medicamento no Brasil

A Necessita que a ANS faça a inclusão no Rol, e posteriormente que a ANVISA valide

B Necessita da autorização da ANVISA

C Necessita apenas da autorização da ANS no caso da Saúde Suplementar

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 06
Sobre fornecedores de medicamentos

A
Os maiores são empresas multinacionais, e estão entre as maiores empresas do mundo 

considerando todos os segmentos de mercado

B
Os maiores são empresas nacionais e estão entre as 50 maiores do mundo no ramo da 

saúde

C
São na essência empresas de pequeno porte que fabricam alguns determinados 

medicamentos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 07
Sobre fornecedores de insumos para a área da saúde

A Estão associados em associações municipais

B Estão associados a uma única associação nacional

C
Compõem diversas associações específicas, dependendo do tipo de insumo que 

fornecem

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 08
Os maiores fornecedores de medicamentos

A
Têm nível de compliance superior aos das operadoras de planos de saúde e inferior aos 

dos hospitais

B
Na média têm nível de compliance superior aos encontrados na média em fontes 

pagadoras e serviços de saúde

C
Têm nível de compliance inferior aos das operadoras de planos de saúde e superior aos 

dos hospitais

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 09
Institutos como FioCruz e Butantan

A
Seguem os mesmos processos de aprovação junto à ANVISA que seguem as empresas 

privadas fornecedoras de medicamentos

B
Não necessitam seguir os mesmos processos junto à ANVISA que seguem as empresas 

privadas fabricantes de medicamentos

C
Um ou outro obrigatoriamente deve participar dos processos de aprovação junto à 

ANVISA junto com a empresa privada fabricante de medicamentos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 10
O processo de incorporação de um medicamento

A Impede a comercialização de medicamentos fabricados fora do Brasil

B Afere o medicamento, mas não o processo de produção do medicamento

C Afere o medicamento e os processos de produção do medicamento

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta


