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Questão 01
Modelos de remuneração alternativos ao Fee for Service

A Eliminam qualquer possibilidade de parceria entre fonte pagadora e serviço de saúde

B Podem não envolver parceria entre fonte pagadora e serviço de saúde

C Necessariamente exigem parceria entre fonte pagadora e serviço de saúde

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 02
Modelos alternativos ao Fee for Service

A Eliminam a possibilidade de agregar valor à saúde

B Agregam Valor à saúde

C Podem ou não agregar Valor à saúde

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 03
Modelos de remuneração alternativos ao Fee for Service

A Interessam na essência às fontes pagadoras

B Interessam na essência aos serviços de saúde

C Interessam na essência aos fornecedores de insumos para a área da saúde

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 04
Modelos de remuneração do tipo Compartilhamento de Riscos

A Aumentam os custos dos serviços de saúde e reduzem os custos das fontes pagadoras

B Agregam valor em consequência da melhoria da qualidade assistencial

C
Na forma original, não agregam valor, mas reduzem o custo do sistema de 

financiamento

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 05
Lotes de Produção e Orçamento Contratualizado

A São modelos de remuneração do tipo Remuneração Baseada em Valor

B São modelos de remuneração do tipo Compartilhamento de Riscos

C São modelos de remuneração que melhoram a qualidade assistencial

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 06
Pagamento por Performance e Nível de Serviço Pleno em Serviços e Procedimentos

A São modelos de remuneração baseados em Valor

B São modelos de remuneração do tipo compartilhamento de riscos

C São formas de apresentação de contas

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 07
Sobre modelos de remuneração baseados em Valor

A A utilização dos parâmetros universais sem adaptações regionais é a chave de sucesso

B O volume garantido pela fonte pagadora ao serviço de saúde é a chave de sucesso

C Nível de Serviço Pleno (SLA Full) é o fator chave de sucesso

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 08
Modelos do tipo Compartilhamento de Riscos

A
Na prática não existem no Brasil, especialmente devido às narrativas que visam apenas 

redução de preços

B São utilizados no Brasil há muito tempo, com sucesso

C

São modelos que substituem o Fee for Service em qualquer cenário com vantagens 

indiscutíveis para a fonte pagadora, o serviço de saúde, o fornecedor de insumos e o 

paciente

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 09
Modelos do tipo Remuneração Baseada em Valor

A
Na prática não existem no Brasil, especialmente devido às narrativas que visam apenas 

redução de preços

B São utilizados no Brasil há muito tempo, com sucesso

C

São modelos que substituem o Fee for Service em qualquer cenário com vantagens 

indiscutíveis para a fonte pagadora, o serviço de saúde, o fornecedor de insumos e o 

paciente

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 10
A bonificação e penalização nos modelos de remuneração baseados em valor

A São aplicadas discricionariamente pela fonte pagadora

B São aplicadas caso a caso

C
São aplicadas nas tabelas de preços, com base na análise de séries históricas de 

indicadores assistenciais

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta


