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APRESENTAÇÃO

1

O estudo da trigonometria no triângulo retângulo, bem como suas relações 
trigonométricas, permitiram estudos avançados para suas aplicações, como 
a fotografia. Dessa forma, serão desenvolvidas ferramentas para interpreta-
ção de análise de situações envolvendo o triângulo retângulo neste capítulo.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
9 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Aplicar o teorema de Pitágoras e o teorema de Tales.

 • Aplicar as relações trigonométricas em um triângulo retângulo.

 • Calcular os valores de seno, cosseno e tangente, com e sem a 
tabela trigonométrica.

 •  Estabelecer relações entre seno, cosseno e tangente.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Espaço e forma.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caderno.

Trigonometria do triângulo retângulo
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PREPARAÇÃO

Para cada atividade proposta, seja de exercícios ou de construção, procure 
realizar o que é proposto de maneira antecipada. As relações trigonométri-
cas exigem organização e desenhar esquemas é sempre positivo. O uso da 
calculadora científica pode auxiliar no cálculo em que ângulos não sejam 
imediatos, entretanto, também vale ensinar a leitura da tabela trigonométrica. 
Na atividade da câmera fotográfica, procure avaliar se é possível realizar sua 
construção, uma vez que a atividade em si é rica e pode encerrar o assunto 
com um bom experimento.

AULA 1

Inicie o assunto definindo e caracterizando o triângulo retângulo (página 233), 
assim, situados, os alunos podem dar continuidade aos estudos.

Apresente o teorema de Pitágoras (página 233), em que se relacionam os cate-
tos e a hipotenusa do triângulo retângulo. Em seguida, mostre duas aplicações 
do teorema de Pitágoras, conforme indicado no texto. Essas aplicações são 
importantes para determinar elementos fundamentais em figuras geométricas.

Utilize os exercícios R1 e R3 (página 234) como exemplos para ilustrar como 
aplicar corretamente o teorema, salientando os lugares corretos dos catetos 
e da hipotenusa na fórmula aprendida.

Em duplas, proponha a resolução dos exercícios 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 e 11 (página 
235). Auxilie os alunos com as possíveis dúvidas, bem como oriente-os sobre 
os conhecimentos prévios que se deve ter para resolver os exercícios. Aque-
les que não forem resolvidos em sala, deverão ficar para casa. 

AULA 2
 

Dedique o início da aula para retomar e verificar se os alunos terminaram os 
exercícios que ficaram para casa, bem como sanar suas dúvidas. 

 • Caneta.

 • Calculadora científica.

 • Objetos da seção Entre saberes (página 252) opcionais, caso 
construa a máquina fotográfica.
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Aborde o texto sobre Ternas pitagóricas (página 235), em que se apresenta a 
recíproca do teorema de Pitágoras, bem como seu uso para solução de pro-
blemas. Ao fim do texto, existem atividades para se aplicar o novo aprendiza-
do, resolva-as com os alunos.

Apresente o teorema de Tales (página 236), ilustrando o esquema de feixes 
de retas paralelas cortados por duas transversais e definindo o teorema. Peça 
para os alunos lerem o texto sobre Tales de Mileto (página 237) como lição 
de casa.

AULA 3

Inicie a aula utilizando os exercícios R5 e R7 (páginas 237 e 238) como exem-
plos. Proponha aos alunos a resolução dos exercícios de 12 a 16 (páginas 
238 e 239). A atividade pode ser em duplas. Oriente os alunos sobre a relação 
correta dos valores na razão de semelhança.

AULAS 4 E 5

Inicie o estudo das relações trigonométricas em um triângulo retângulo (pági-
na 239), explorando novas relações no triângulo e introduzindo os conceitos 
de seno, cosseno e tangente de um ângulo. Explore o exemplo do texto e 
procure explicitar as relações de semelhança de acordo com os catetos e a 
hipotenusa do triângulo analisado.  

Mostre o cálculo de seno, cosseno e tangente de ângulos agudos especiais 
(página 241), os de 30º, 45º e 60º. Utilize os exercícios R8 e R9 (página 241) 
como exemplos.

Proponha aos alunos, em duplas, a resolução dos exercícios de 18 a 31 (pági-
nas 242 e 243). Auxilie os alunos com suas possíveis dúvidas, orientando-os 
sobre  a importância do tema, bem como a variação dos exercícios para fixa-
ção. Utilize 2 aulas para finalizar os exercícios.

AULA 6
 

Trabalhe com os alunos o uso de tabelas trigonométricas (página 243) para li-
dar com relações trigonométricas de ângulos diferentes dos especiais. O uso 
de uma calculadora científica pode ajudar no processo.

Veja a seção Foco na Tecnologia (página 244) para explicar como utilizar os 
recursos da calculadora científica e obter o valor de seno, cosseno e tangen-
te desses ângulos. Na página 274 existe uma tabela com o valor dessas re-
lações para diferentes ângulos. Explore essa tabela com os alunos, criando 
alguns exemplos para cálculo.
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AULA 7
 

Inicie os estudos sobre as relações entre seno, cosseno e tangente (página 
245), em que se relacionam essas razões trigonométricas entre si. Ao final do 
texto encontram-se alguns exemplos sobre essas relações.

Em duplas, proponha aos alunos a leitura dos exercícios R10 a R12 (página 
246). Peça para que os alunos tirem suas possíveis dúvidas. Proponha a reso-
lução dos exercícios 32, 34, 35, 36, 37, 38 e 42 (página 247). Acompanhe o de-
senvolvimento da atividade e tire possíveis dúvidas que os alunos possam ter.

AULA 8
 

Dedique um tempo inicial da aula para resolver algum exercício que a turma 
julgar necessário sobre a aula anterior.

Proponha que, em trios, os alunos resolvam os exercícios 43, 44, 46, 47 e 50 
(página 248). Além disso, os alunos devem realizar as propostas 1 e 2 do Boxe 
Invente você da mesma página para verificação.

Auxilie os alunos com sua possíveis dúvidas, procurando verificar se o traba-
lho está rendendo para todos os integrantes do grupo,

AULA 9
 

Comente com os alunos sobre como medir ângulos (página 249) através de 
instrumentos distintos.

Trabalhe o texto sobre Câmera fotográfica (página 252), mostrando a história 
e a funcionalidade de uma câmera, onde se faz presente o uso da trigonome-
tria, realizando a atividade proposta no fim do texto.

Tome conhecimento sobre a participação dos alunos nas atividades em sala 
e fora dela. Verifique se os trabalhos em grupo foram efetivos e como podem 
compor uma nota. Selecione exercícios que foram resolvidos para compor 
uma lista de exercícios a serem entregue. Elabore uma avaliação geral sobre 
o tema.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


