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APRESENTAÇÃO

1

Estudar as relações trigonométricas em um triângulo qualquer expande o 
conhecimento trigonométrico, para além dos casos especiais, às situações 
cotidianas complexas, onde cálculos precisos devem ser elaborados. Dessa 
forma, serão construídos teoremas e ferramentas que possibilitem esse estu-
do neste capítulo.

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

 DURAÇÃO: 
7 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Estudar a lei dos senos e a lei dos cossenos.

 • Calcular áreas utilizando a lei dos senos.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Espaço e forma.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • 2 transferidores.

Relações trigonométricas em  
um triângulo qualquer
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PREPARAÇÃO

Para aplicar esta sequência didática, prontifique-se a resolver previamente os 
exercícios propostos, bem como demonstrar as leis e teoremas do capítulo. 
Ao final do capítulo, a elaboração de um projeto para medir distâncias indi-
retamente é de extremo valor pedagógico para os alunos, que entrarão em 
contato com precisão de medidas e aplicação de um estudo complexo. Dessa 
forma, organize o material e elabore um modelo antes da aula planejada para 
isso, prevendo possíveis problemas no momento de construção.

AULA 1

Inicie o assunto falando sobre descrição de relevos e locais, de forma topográ-
fica (página 254). Situe os alunos que neste capítulo serão estendidos os estu-
dos de trigonometria para triângulos não retângulos e ângulo maiores que 90º.

Estude a lei dos senos (página 255), problematizando uma situação inicial pro-
posta pelo texto, onde se obtém relações trigonométricas a partir de sua análise.

Sugira aos alunos a leitura individual do texto sobre As razões trigonométricas 
de ângulos obtusos (página 256) e, posteriormente, discuta com os alunos 
sobre o que aprenderam e as relações que aparecem ao final do texto.

AULA 2
 

Proponha a resolução, em duplas, dos exercícios de 2 a 4 (página 257) para 
trabalhar os conceitos da aula anterior.

Defina a Lei dos senos (página 257), ilustrando-a conforme a figura do texto. 
Pode-se ver a demonstração do teorema para seus possíveis casos. Peça aos 
alunos para lerem os exercícios R1 e R2 (página 258) e resolverem os exercí-
cios de 5 a 12 (página 259), auxiliando-os com suas dúvidas e orientando-os 
a terminar os exercícios em casa..

 • 2 canudos.

 • Barbante.

 • Cola.

 • Tachinhas.

 • Borracha grande (para o projeto).
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AULA 3

Dedique o início da aula para corrigir ou sanar dúvidas dos exercícios da aula 
anterior.

Apresente aos alunos o Teorema da área (página 260), que utiliza da lei dos 
senos para calcular a área de um triângulo qualquer. Utilize os exercícios R3 e 
R4 da mesma página para ilustrar o teorema com exemplos.

Proponha a resolução dos exercícios de 14 a 16 (página 261), acompanhando 
o desenvolvimento da atividade com os alunos e auxiliando-os na resposta 
completa das perguntas.

AULAS 4 E 5

Inicie o estudo da lei dos cossenos (página 261) definindo seu enunciado 
e suas expressões. Ao longo do texto encontra-se sua demonstração, bem 
como seus diferentes casos. Utilize o exercício R5 (página 262) como exem-
plo para o assunto abordado, aplicando diretamente a lei dos cossenos.

Proponha, em duplas, a resolução dos exercícios 17, 18, 22, 24, 27, 28, 29 e 30 
(páginas 262 e 263). Permita que os alunos criem determinada autonomia na 
resolução dos exercícios, podendo compartilhar com as duplas ideias sobre a 
solução dos exercícios. 

AULA 6
 

Trabalhe com os alunos a seção Cálculo rápido (página 265), retomando os 
conhecimentos geométricos necessários para resolver rapidamente esses 
problemas.

Uma das aplicações dos estudos deste capítulo é a triangulação a laser e 
suas aplicações (página 267). Leia o texto com os alunos identificando os 
conteúdos estudados e realizando a tarefa proposta no final da seção.

AULA 7
 

Realize o projeto Medindo distâncias inacessíveis (página 272) construindo, 
com os alunos, um grafômetro e um teodolito, para medir rudimentarmente 
distâncias sem realizar uma medição direta. A construção dos objetos pode 
ser efetuada em grupos de 3 ou 4 alunos, sendo que todos devem ter ambos 
os objetos.

Ao final da atividade, peça para os alunos apresentarem seus resultados, 
comparando as medições e os cálculos efetuados.
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Tome nota sobre a participação da turma nas atividades em grupo, nas ati-
vidades deixadas para casa e nos projetos elaborados durante a sequência 
didática. Elabore uma lista de exercícios baseada em tarefas que os alunos 
já tenham concluído. Aplique uma avaliação geral sobre os temas estudados.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


