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APRESENTAÇÃO

1

As principais razões trigonométricas são o seno, cosseno e a tangente. Neste 
capítulo serão apresentadas as formas de calcular essas razões e relacionar 
ângulos que não pertencem ao primeiro quadrante.

Entender como esses cálculos e essas transformações funcionam é de fun-
damental importância para a sequência da trigonometria.

Razões trigonométricas na circunferência 
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 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar a qual quadrante pertence um ângulo.

 • Usar a simetria trigonométrica para reduzir os ângulos necessá-
rios para o primeiro quadrante.

 • Associar o valor das razões trigonométricas dos ângulos notá-
veis com seus simétricos em outros quadrantes.

 • Aplicar os conceitos da relação fundamental da trigonometria.

 • Relacionar seno, cosseno e tangente por meio de razão.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Geometria e medidas.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Recursos informacionais como computadores, notebooks,  
tablets ou smartphones.

 • Internet.

 • Projetor multimídia. 

PREPARAÇÃO

Neste capítulo serão apresentadas as principais transformações trigonomé-
tricas, o cálculo de seno, cosseno e tangente de ângulos simétricos aos ângu-
los notáveis e a redução de ângulos ao primeiro quadrante.

Será trabalhada ainda a relação fundamental da trigonometria e a relação en-
tre seno, cosseno e tangente por forma de razão.

Apresente aos alunos a simetria na circunferência trigonométrica e informe 
que eles terão que acompanhar as aulas expositivas, resolver os exercícios 
propostos, corrigir e tirar dúvidas dos exercícios, construir gráficos de fun-
ções, elaborar diferentes maneiras de resolver uma situação-problema e ain-
da trocar informações com o professor e com os colegas sobre o tema.
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Para iniciar esta aula apresente a circunferência trigonométrica e mostre que 
os valores do seno de um ângulo corresponderão à projeção do arco sobre 
o eixo vertical (y). Recorde, ainda, que o sentido para cima a partir do eixo x 
apresenta valores positivos e para baixo negativos.

Na sequência mostre que os valores do seno são positivos no primeiro e no 
segundo quadrantes e negativos no terceiro e quarto. As relações entre os 
notáveis e seus simétricos nos outros quadrantes serão fundamentais neste 
momento.

Mostre que o seno de um ângulo é igual ao módulo de seus simétricos. Apre-
sente como os alunos poderão se valer da calculadora científica para o cálcu-
lo do seno de um ângulo.

Apresente os exercícios resolvidos (página 23) para aplicar as relações ante-
riores.

Os exercícios de 1 a 7 (página 24) são indicados como atividades para sala de 
aula e os de 8 a 10 como tarefa de casa.

AULA 1

AULA 2 

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se eles estão conseguindo relacio-
nar os ângulos simétricos e relacioná-los ao sinal de seu quadrante. 

Esta aula será dedicada ao cosseno. A forma de trabalho deve ser bem se-
melhante à do seno; apresente as principais diferenças: a projeção do ângulo 
será no eixo horizontal (x) e, assim, o sinal do primeiro e quarto quadrantes 
serão positivos e do segundo e terceiro negativos.

Use o exercício resolvido (página 26) para exemplificar.

Os exercícios de 11 a 17 (página 27) são indicados como atividades para sala 
de aula e os de 18 a 22 como tarefa de casa.
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Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se eles estão conseguindo relacio-
nar os ângulos simétricos e relacioná-los ao sinal de seu quadrante.

Inicie a aula apresentando a relação fundamental da trigonometria (página 
28); verifique se é viável a demonstração dessa relação para a turma.

Nesse tipo de relação a parte algébrica será muito demandada; recorde com 
a turma a solução de  ou , com isso sempre será ne-
cessário avaliar a conveniência de uma resposta para determinada situação.

Exemplifique uma aplicação. Utilize para o exemplo 2 (página 28).

Mostre ainda nessa aula a relação entre o seno e cosseno de um ângulo com 
o seno e cosseno de seu complementar. 

Os exercícios de 23 a 27 (página 29) são indicados como atividades para sala 
de aula e os de 28 a 31 como tarefa de casa.

AULA 3 

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se eles estão conseguindo resolver 
as equações e montar as relações necessárias para cada situação.

Esta aula será dedicada à tangente. A forma de trabalho deve ser bem seme-
lhante à do seno e do cosseno; apresente as principais diferenças: a projeção 
do ângulo será num eixo paralelo ao vertical e, assim, o sinal do primeiro e 
terceiro quadrantes serão positivos e do segundo e quarto negativos.

Chame a atenção para as restrições da tangente, as tangentes dos ângulos 

 e não existem, pois a projeção pretendida seria impossível pelo fato de 

os eixos serem paralelos.

Use o exercício resolvido (página 31) para exemplificar.

Os exercícios de 32 a 36 (páginas 31 e 32) são indicados como atividades 
para sala de aula e os 37 e 38 como tarefa de casa.

AULA 4
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Identificam a qual quadrante pertence um ângulo?

Utilizam a simetria trigonométrica para reduzir os ângulos necessários para o 
primeiro quadrante?

Associam o valor das razões trigonométricas dos ângulos notáveis com seus 
simétricos em outros quadrantes?

Aplicam os conceitos da relação fundamental da trigonometria?

Relacionam seno, cosseno e tangente por meio de razão?

Aplique meios de avaliação: trabalhos, discussão do tema em roda, aborda-
gem do conteúdo ensinado por meio de perguntas orais e ainda uma avalia-
ção escrita. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se os 
alunos conseguiram realizá-los. Verifique se estão conseguindo relacionar os 
ângulos simétricos e relacioná-los ao sinal de seu quadrante.

Esta aula será dedicada à apresentação da relação entre seno, cosseno e tan-
gente. Mostre que pela definição que foi dada em geometria para seno e cos-
seno, quando estabelecida a razão entre os dois se transforma na tangente. 

Assim .

Exemplifique utilizando para o exemplo 4 e o exercício resolvido (página 33).

Os exercícios 39 e 40 (página 33) são indicados como atividades para sala de 
aula e os 41 e 42 como tarefa de casa.

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior verificando se 
os alunos conseguiram realizá-los. Verifique se estão conseguindo relacionar 
seno, cosseno e tangente por meio da razão entre eles.

Proponha o desafio (página 33) em sala e, após algum tempo e a mediação 
necessária, resolva-o com a sala. 

AULA 5

AULA 6


