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Eixo Temático CPGS-F 

Gestão de Custos por Procedimento e Precificação em Serviços de Saúde 

 

Curso CPGS-F2 

Cálculo do Custo dos Produtos na Área da Saúde 
 

 
 

 
 

 
 

Questão 01
Custo Médio, Custo Mínimo Estimado e Custo Unitário por Procedimento

A São métodos de cálculo diferentes, recomendados para qualquer tipo de cenário

B São métodos iguais, apenas com nomenclaturas diferentes

C São métodos de cálculo diferentes, recomendados para cenários diferentes

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 02
Custo Médio

A Não é recomendado para Unidades de Negócios com produtos similares

B É recomendado para Unidades de Negócios com produtos similares

C É recomendado para qualquer tipo de Unidade de Negócios

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 03
Custo Mínimo Estimado

A É recomendado para avaliar preços de diárias e taxas

B Não é recomendado para avaliar preços de diárias e taxas

C É recomendado para avaliar qualquer tipo de preço

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 04
Custo Unitário por Procedimento

A Não se aplica na avaliação de preços de procedimentos de alta complexidade

B Não é recomendado para avaliar preços de procedimentos de alta complexidade

C É recomendado para avaliar preço de procedimentos de alta complexidade

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 05
Sempre que possível

A
É recomendável calcular o Custo por Procedimento, para não ter que calcular o Custo 

Médio

B
É recomendável calcular o Custo Médio, para não ter que calcular o Custo Unitário por 

Procedimento

C É recomendável não calcular o Custo Médio

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 06
Custo Mínimo Estimado

A
É aplicado apenas na avaliação de preços de Diárias, Taxas de Sala, Taxas 

Multidisciplinares e Taxas de Uso de Equipamentos

B
É aplicado na avaliação de preços de Diárias e Taxas de Sala, não sendo aplicável na 

avaliação de preços de outras taxas

C
É aplicado na avaliação de preços de Taxas, mas não é aplicável na avaliação de preços 

de Diárias

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 07
O cálculo do Custo Unitário por Procedimento

A Deve ser feito com base no Roteiro de Processos, ou na Árvore de Insumos

B deve sempre se basear no Roteiro de Processos, e nunca na Árvore de Insumos

C Basicamente se define o roteiro dos processos e a árvore de insumos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 08
Custo Mínimo Estimado

A
Para avaliação de preços de Taxas de Uso de Equipamentos sempre se utiliza um 

percentual do valor atualizado do bem fornecido pela Contabilidade

B Em determinadas situações é o próprio Fator de Custo do Serviço Interno

C Não se relaciona com os registros da Matriz prática de apuração de rentabilidade

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 09
A valorização dos insumos no cálculo do Custo Unitário por Procedimento

A Utiliza diversos Fatores de Custos

B Não utiliza Fatores de Custos

C Na prática utiliza um único Fator de Custo em todos os processos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 10
O cálculo do Custo Médio, Custo Mínimo Estimado e Custo Unitário por Procedimento

A
Pode incluir ou não tributos, dependendo do enquadramento tributário da empresa em 

Lucro Real ou Lucro Presumido

B É feito incluindo os tributos

C É feito sem incluir tributos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta


