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 A “fórmula de Lorenz” permite calcular o “peso ideal” de uma pessoa em função da sua altura 
expressa em centímetros: 

 

 
em que p representa o peso ideal da pessoa, em kilogramas e a sua altura em centímetros. 
 

1. Mostra que a fórmula pode ser escrita do seguinte modo: . 

 
2. O António come muitos doces, substitui, muitas vezes, o almoço da cantina da escola por alguns pastéis 
comidos no bar e não pratica nenhum desporto. Em Março do ano passado a sua altura era 1,66 m e o seu 
peso 66 kg. Quantos quilos tinha acima do seu peso ideal? 
 
3. De Março até Agosto, o António cresceu um bocado, teve mais cuidado com a alimentação e fez algum 
desporto. Em Agosto pesava 69 kg. Quanto é que deve ter crescido para que, nessa altura, esse fosse o seu 
peso ideal? 
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