
 
A obesidade infantil pode afetar a saúde das crianças para o resto de suas vidas. 
Sabendo disso, a mãe de Felipe levou-o a uma nutricionista que, após exames, 
sugeriu uma dieta. Felipe começou sua dieta no dia seguinte.  
No primeiro dia, ele conseguiu o que foi proposto pela nutricionista: consumir 
pela manhã 323 calorias, e no restante do dia, 1 211 calorias. No segundo dia, 
pela manhã, consumiu 523 calorias.  
É possível saber a quantidade de calorias determinada pela nutricionista? Quais 
as possibilidades de calorias consumidas por Felipe à tarde e à noite no primeiro 
dia? 
E se nos próximos dois dias, Felipe resolver seguir a mesma quantidade de 
calorias, mas retirando 100 calorias da noite. Qual seria a nova quantidade 
consumida? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
A obesidade infantil pode afetar a saúde das crianças para o resto de suas vidas. 
Sabendo disso, a mãe de Felipe levou-o a uma nutricionista que, após exames, 
sugeriu uma dieta. Felipe começou sua dieta no dia seguinte.  
No primeiro dia, ele conseguiu o que foi proposto pela nutricionista: consumir 
pela manhã 323 calorias, e no restante do dia, 1 211 calorias. No segundo dia, 
pela manhã, consumiu 523 calorias.  
É possível saber a quantidade de calorias determinada pela nutricionista? Quais 
as possibilidades de calorias consumidas por Felipe à tarde e à noite no primeiro 
dia? 
E se nos próximos dois dias, Felipe resolver seguir a mesma quantidade de 
calorias, mas retirando 100 calorias da noite. Qual seria a nova quantidade 
consumida? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
A obesidade infantil pode afetar a saúde das crianças para o resto de suas vidas. 
Sabendo disso, a mãe de Felipe levou-o a uma nutricionista que, após exames, 
sugeriu uma dieta. Felipe começou sua dieta no dia seguinte.  
No primeiro dia, ele conseguiu o que foi proposto pela nutricionista: consumir 
pela manhã 323 calorias, e no restante do dia, 1 211 calorias. No segundo dia, 
pela manhã, consumiu 523 calorias.  
É possível saber a quantidade de calorias determinada pela nutricionista? Quais 
as possibilidades de calorias consumidas por Felipe à tarde e à noite no primeiro 
dia? 
E se nos próximos dois dias, Felipe resolver seguir a mesma quantidade de 
calorias, mas retirando 100 calorias da noite. Qual seria a nova quantidade 
consumida? 


