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C

A ingestão de sódio, advindo do cloreto de sódio, recomendável para o paciente hipertenso é de 2,4 g
/dia, mas não podemos esquecer que alguns alimentos , que mesmo sendo pobres em sódio ainda
elevam o teor desse mineral na dieta . Autores reconhecidos internacionalmente como os mestres
Krause, Mahan, Neide Guadenci de Sá, Rebecca de Angelis e Nelzir Trindade Reis, entre outros,
preconizam em sua publicações para o paciente hipertenso a reducão do sódio para no máximo 4,4 g/dia.

INDEFERIDO

-

49 - Gab.:P

C

Na dietoterapia do sistema digestório, quando o paciente acumula uma grande quantidade de substancias
inibidoras chegando ao ponto de tornar deficiente a total hidrolise das PROTEINAS VEGETAIS no
organismo, o principal órgão a ser acometido é o pâncreas, muitas literaturas científicas e mestres em
Nutricão abordam este tema com muita propriedade, como por exemplo as Dras. Nelzir Trindade Reis,
Rebecca de Angelis, Amanda Souza, Daniel Magnoni,Cristiane Kovacs e Maria Jose dos Santos

INDEFERIDO

-

56 - Gab.:P

C

Nas literaturas cientificas especificas a respeito deste tema, todos os parâmetros são atualizados de
acordo com as legislações vigentes, grandes mestres e Drs. em Serviços de Alimentação, Administração
em Nutrição e Sistemas Organizacionais em Nutrição abordam o tema com propriedade

INDEFERIDO

-

57 - Gab.:P

A

A vitamina que tem uma grande transformação em seu valor nutricional ao submeter- se ao processo do
congelamento é a vitamina B6, com cerca de 35% a 55% de perda , de acordo com os mestres Drs
Amanda de Souza, Lieselotte H. Ornellas, Daniel Magnoni , Cristiane Kovacs e Maria José dos Santos,
entre outros

INDEFERIDO

-

58 - Gab.:P

E

No edital deste concurso não há indicação especifica bibliográfica. Procuro sempre utilizar a bibliografia
de maior reconhecimento da área profissional e atualizada. De acordo com a Mestra Iracema de Barros
Mezomo , a resposta correta é de 38 funcionários.

INDEFERIDO

-
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B

Um alimento que contém bactéria probiótica para poder disseminar seus benefícios ao organismo
humano necessita prioritariamente ser aderente ao tecido epitelial. Na literatura atualizada sobre este
tema destaca-se a Mestra Manuela Dolinsky em seu livro Nutricão Funcional

INDEFERIDO

-

62 - Gab.:P

A

No enunciado da questão fica claro que o paciente é do sexo masculino. Todos os autores pesquisados,
entre eles os Mestres Mitsue Isosaki , Elizabeth Cardoso , Rita de Cassia , Sonia Tucurunduva Philip ,
Domingos Palma e Maria Arlete Escrivão ratificam a questão com o gabarito na letra A.

INDEFERIDO

-
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E

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a argumentação
apresentada pelo candidato tem fundamentação, A questão apresenta um erro de formatação. Sendo
assim, a Banca decide pelo deferimento.
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