
Título da atividade:
[Texto - Grupo 1 - Adquirindo alimentos]

Atividade:

[Leia o texto com atenção e destaque as ideias principais:

Depois de determinar a necessidade de adquirir um determinado produto, o
que devemos fazer? Devemos comprar o primeiro que encontrarmos?

Veja o que considerar quando for comprar alimentos.

Ao adquirir alimentos é necessário sempre observar as condições de
higiene dos estabelecimentos e do manuseio dos alimentos. Alimentos de
origem desconhecida ou de qualidade duvidosa não devem ser comprados.

Veja sempre a definição do alimento na embalagem, próxima ao nome.

Observe as condições do acondicionamento dos produtos e das
embalagens, que não devem estar rompidas ou danificadas (amassadas,
enferrujadas, estufadas, com furos etc.) e no caso de produtos à vácuo não
devem ter bolhas de ar ou líquidos.

Procure produtos com embalagens feitas com materiais reciclados, que
sejam recicláveis ou que possam ser reaproveitadas.

Verifique se os produtos não apresentam mofo, formação de bolor ou
alteração de cor.

É preciso estar atento à data de validade do produto, que deve estar legível.
Muitas vezes, em promoções, são oferecidos produtos com preços bastante
vantajosos, pois estão muito próximo do vencimento, se optar por comprar
é importante que adquira quantidade adequada ao seu consumo, não
comprando em quantidade que não consumirá a tempo e levará ao
descarte do produto e à perda do dinheiro.

Faça comparação de preços, observando as quantidades das embalagens,
pois alguns produtos podem ser mais baratos, mas conter menor
quantidade.

A leitura do rótulo é sempre importante e deve ser verificado com maior
atenção se o consumidor for portador de alguma enfermidade que exija
alimentos diferenciados (sem glúten, sem fenilalanina, sem lactose etc.),
desta forma se verifica a existência de alguma substância ou ingrediente
indesejado.

Compare preços entre marcas e locais de venda!

Dados extraídos e adaptações de:
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http://www.procon.al.gov.br/duvidas-frequentes/quando-entram-em-vigor-a
s-regras-de-tarifacao-por-minuto-na-minha-localidade. Acesso em: 14,
dez., 2021.

https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/fique-atento-aos-principais-c
uidados-ao-comprar-alimentos. Acesso em: 14, dez., 2021.]
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