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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

 

No ser humano, a alimentação é, sem dúvida, o fator mais importante para se conseguir uma vida 
saudável. Começa por refletir sobre os teus hábitos alimentares, respondendo com sinceridade, ao 
inquérito que se propõe. Para cada questão abaixo identificada, circunda o número à direita que 
melhor caracteriza a tua resposta, de acordo com a escala de classificação apresentada.  

Questões 
Escala 

NUNCA 
ÀS 

VEZES 
SEMPRE 

1. Tomas o pequeno-almoço? 0 1 2 

2. Fazes cinco ou mais refeições por dia? 0 1 2 

3. Bebes, pelo menos, dois copos de leite ou comes, pelo menos, dois iogurtes, 
por dia? 

0 1 2 

4. Comes produtos hortícolas nas refeições principais? 0 1 2 

5. Comes, pelo menos, duas peças de fruta por dia? 0 1 2 

6. Consomes alimentos cozidos ou grelhados, em vez de fritos? 0 1 2 

7. Comes sopa de legumes ao almoço e ao jantar? 0 1 2 

8. Bebes água com frequência em vez de refrigerantes? 0 1 2 

9. Optas pela fruta em vez dos doces, à sobremesa? 0 1 2 

10. Optas pelo pão escuro (mistura ou integral) em vez do branco? 0 1 2 

11. Consomes cereais (arroz ou massa...) nas refeições principais? 0 1 2 

12. Utilizas ervas aromáticas ou alho ou cebola para reduzir o sal?  0 1 2 

13. Incluis, nas refeições principais, as leguminosas (ervilhas ou feijão ou grão-
de-bico …)? 

0 1 2 

14. Optas pelo azeite para cozinhar ou temperar em vez de outras gorduras?  0 1 2 

15. Rejeitas o consumo frequente de carne vermelha (de vaca) ou chouriço ou 
presunto ou salsichas ou fiambre ou mortadela ou maionese? 

0 1 2 

16. Rejeitas o consumo diário de chocolates ou rebuçados ou gomas ou 
alimentos salgados? 

0 1 2 

17. Rejeitas as bebidas alcoólicas? 0 1 2 

18. Mastigas bem os alimentos? 0 1 2 

19. Verificas o prazo de validade dos alimentos? 0 1 2 

20. Lavas as mãos antes das refeições? 0 1 2 
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Soma os teus pontos e qualifica a tua alimentação. Se a classificação não for muito favorável, 
começa a pôr em prática o que aprendes nas aulas de Ciências. Segue as recomendações da 
Pirâmide da Alimentação Mediterrânica.  
 
 
 

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 

De 0 a 15 pontos NÃO SATISFATÓRIA 

Estás a fazer uma 
alimentação muito incorreta. 
Tens que mudar, 
urgentemente, os teus 
hábitos alimentares pois 
estão a pôr em risco a tua 
saúde 

De 16 a 34 pontos POUCO SATISFATÓRIA 

Deves ter mais cuidado com 
os teus hábitos alimentares. 
Estás a cometer alguns erros 
que podem prejudicar a tua 
saúde. 

De 35 a 40 pontos EXCELENTE 
Parabéns! Estás a fazer uma 
alimentação saudável. 
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