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Equação LiteralEquação LiteralEquação LiteralEquação Literal é uma equação com mais de uma letra (variável). 

As equações literais são de uma importância muito grande para a resolução de problemas relacionados com 
outras áreas, tais como a Física, a Química, a Economia, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Uma fórmula para calcular a área corporalUma fórmula para calcular a área corporalUma fórmula para calcular a área corporalUma fórmula para calcular a área corporal    

Não é possível determinar exactamente a área da superfície corporal de uma pessoa; no entanto, é 

necessário conhecer esse valor para proceder a alguns tratamentos médicos. Vários cientistas têm 

desenvolvido fórmulas, mais ou menos simples, para calcular o valor aproximado dessa área. Uma da 

fórmulas é a seguinte: hpa ×=
3600

12 , em que: a  é a área da superfície do corpo em m2; 

              p  é o peso do corpo ( massa do corpo), em kg; 

               h  é a altura da pessoa em cm.  

1.1. De acordo com o Guiness Book, Xi Shun é considerado o homem mais alto do 

mundo, mede 236,1 cm e pesa 111,5 kg. Utiliza a fórmula dada, para determinares, 

aproximadamente, a área da superfície do corpo de Xi Shun, em cm2. Apresenta todos os 

cálculos que efectuares. 

1.2. Se a área de superfície corporal de uma criança for de 1m2, de acordo com a fórmula dada, qual poderá 

ser a sua altura e o seu peso? Apresenta dois exemplos diferentes. 

Olá!  

O meu nome é  François Viète e nasci em França, em 1540, numa terra chamada Fontenay-

Le-Comte. Estudei direito em Poitiers e posteriormente fui juiz instrutor no parlamento da 

Bretanha. 

Ocupava os meus tempos livres com a Matemática, de tal forma que passei para a História por 

ter sido o principal responsável pela a introdução dos símbolos no mundo da matemática. Utilizei 

as vogais para representar as incógnitas e as consoantes para representar grandezas 

conhecidas. 

A minha verdadeira paixão foram as equações de 3º grau, às quais me dediquei horas a fio, 

ficando muitas vezes a estar três dias sem dormir… 



2.2.2.2. Uma Descoberta ArqueológicaUma Descoberta ArqueológicaUma Descoberta ArqueológicaUma Descoberta Arqueológica    

   No Homem, o comprimento do antebraço, a  ( medida entre o pulso e o cotovelo) e a sua 

altura, h , estão aproximadamente relacionados com a fórmula : 903 += ah . 

2.1. Encontrou-se um esqueleto de um homem do séc. XI. O comprimento do 

antebraço era de 21cm. Qual seria a altura do homem? 

2.2.  Resolve a equação 903 += ah em ordem a a .  

2.3. O Augusto tem 1,8 metros de altura. Qual será o comprimento do seu 

antebraço? 

2.4. A fórmula pode aplicar-se a crianças? 

                  Investiga o que a fórmula traduz numa criança com 60 cm, por exemplo, e justifica a tua 

resposta. 

 

3.3.3.3. Índice de Massa CorporalÍndice de Massa CorporalÍndice de Massa CorporalÍndice de Massa Corporal    

 

De acordo com a notícia publicada no Diário de Notícias, algumas 

manequins foram impedidas de desfilar na “ Pasarela Cibeles” , um 

conceituado desfile de moda realizado em Madrid. Cinco manequins não 

desfilaram, porque o Índice de massa Corporal (IMC) era inferior a 18. 

Este índice (IMC) é reconhecido como padrão internacional para avaliar 

o grau de obesidade de um indivíduo e depende da sua altura e do seu 

peso. A fórmula para o calcular é a seguinte:  
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3.1. De acordo com  o site oficial da top model brasileira, Gisele Bundchen tem 1,79 m de altura e 

pesa 54 kg. Seria esta modelo impedida de desfilar em Madrid? 

3.2. A Organização Mundial de Saúde considera que um indivíduo tem “peso normal” quando o 

seu IMC se enquadra no intervalo [ ]9,24;5,18 . Entre que valores deverá variar o peso de um 

indivíduo com 1,79 m de altura, para que a Organização Mundial de saúde o considere de 

peso normal? Explica como chegaste à resposta. 

 

 

 


