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Eixo Temático CPGS-F 

Gestão de Custos por Procedimento e Precificação em Serviços de Saúde 

 

Curso CPGS-F1 

Fatores de Custos na Área da Saúde 
 

 
 

 
 

 
 

Questão 01
Fatores de Custos

A São frações dos gastos totais, custos e despesas, das unidades de negócios

B São frações dos gastos totais, custos e despesas, dos serviços internos da empresa

C São frações do custo total dos serviços internos da empresa

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 02
Fator de Custo

A É a alocação direta dos custos associado ao rateio de despesas

B Se refere exclusivamente aos custos

C Se refere tanto aos custos como às despesas

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 03
Fator de Custo

A É diferente dos rateios contábeis de custos e despesas

B É a mesma coisa que rateio contábil, mas não é calculado pela contabilidade

C Utiliza os mesmos preceitos contábeis presentes nos balanços patrimoniais

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 04
Fator de Custo

A Não se relaciona com a capacidade produtiva do serviço interno

B Considera a ociosidade operacional produtiva do serviço interno

C Se baseia na capacidade máxima produtiva do serviço interno

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 05
No cálculo da capacidade produtiva do serviço interno

A Não pode ser considerada a dinâmica de funcionamento

B É considerada a dinâmica de funcionamento

C Não se relaciona com a dinâmica de funcionamento

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 06
Fator de Custo

A Deve ter como base uma unidade de tempo (m, s, h, dia ...)

B Deve ter como base uma unidade de distância (comprimento, largura, altura ...)

C Deve ter como base uma unidade de volume (m³) ou de área (m²)

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 07
Fator de Custo

A
Não se relaciona com as informações da Matriz prática de rentabilidade das Unidades 

de Negócios

B É a base para a definição da Matriz prática de rentabilidade das Unidades de Negócios

C
Tem o cálculo simplificado se a Matriz prática de rentabilidade das Unidades de 

Negócios já estiver definida

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 08
Fator de Custo

A Não se relaciona com o cálculo do custo por procedimento

B É de extrema importância para o cálculo do custo por procedimento

C Não pode ser utilizado no cálculo do custo por procedimento por definição contábil

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 09
Fator de Custo

A É de extrema importância para o cálculo do custo médio estimado

B Não se relaciona com o cálculo do custo médio estimado

C Não pode ser utilizado no cálculo do custo médio estimado por definição contábil

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 10
Fator de Custo de um Serviço Interno

A Nunca pode ser calculado incluindo a parcela de custos dos serviços de apoio

B Sempre deve ser calculado incluindo a parcela de custo dos serviços de apoio

C Pode ser calculado já incluindo a parcela de custo dos serviços de apoio

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta


