
 
 

O refrigerante é uma bebida não alcoólica gaseificada, obtida pela dissolução em 
água potável de açúcar e suco ou extratos vegetais. 

O consumo exagerado de refrigerantes pode levar a obesidade, diabetes, 
excesso de cáries dentárias e quando aliado a alimentação com poucas fontes 
de cálcio  pode levar a osteoporose. 

Existem muitos estudos que mostram que o consumo dessa bebida vem 
aumentando principalmente entre crianças e adolescentes. 

Vamos verificar como é o consumo dessa bebida entre seus colegas de escola? 

Cada um dos grupos irá escolher um integrante para ir até a sala indicada pelo 
seu professor e escolher aleatoriamente 10 meninas e 10 meninos da sala para 
responderem o questionário que será entregue em folhas à parte.  

Depois  dos dados coletados organizem tabelas que informem esses dados com 
clareza. Não esqueçam de colocar todos os elementos que compõem uma 
tabela (Título, colunas, cabeçalho, fonte dos dados e corpo). 

Caprichem. 
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