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A resolução de uma equação literal consiste em determinar a solução, através das 

regras práticas para a resolução de equações, considerando as letras envolvidas, que 

não a incógnita, como constantes.  

 Assim, a primeira coisa que temos de ter em consideração é saber qual a letra em 

ordem à qual queremos resolver a equação. Depois, é só considerar as outras letras 

como constantes e resolver a equação, aplicando as regras que já conhecemos. 

 

1. 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: 

        

 

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

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

b) Resolve a equação em ordem a a. 

c) O Augusto tem 1,8 metros de altura. Qual será o comprimento do seu antebraço? 

 

2. 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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a) 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? 

 

b) A Organização Mundial de Saúde considera que um indivíduo tem “peso normal” 

quando o seu IMC se enquadra no intervalo [18,5 ; 24,9] . 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. 

 

3. O consumo excessivo de álcool (álcool etílico ou etanol) é um dos principais 

responsáveis pela ocorrência de acidentes. A fórmula seguinte permite determinar a 

quantidade de álcool ingerida, em função da quantidade e do teor alcoólico da bebida 

consumida (em que Q é a quantidade de álcool, em gramas, C é a capacidade do copo 

ou garrafa, em ml e T é o teor alcoólico da bebida, em percentagem de volume). 

  
       

   
 

Segundo a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, é considerado excessivo um 

consumo diário superior a 24 gramas, no caso de indivíduos adultos do sexo masculino 

e a 16 gramas no caso de indivíduos adultos do sexo feminino. 

 

a) Qual é a quantidade de álcool ingerida ao beber-se um copo (150 ml) de um vinho com 

teor alcoólico de 12%? 

 

b) Ao consumir-se uma dose de 3 cl de uma bebida alcoólica, a quantidade de álcool 

ingerida é de 10 g. Qual é o teor alcoólico dessa bebida? 

 


