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APRESENTAÇÃO

1

Com os conhecimentos estudados nesta unidade os alunos terão ferramen-
tas para compreender e se apropriar dos conceitos da trigonometria e de situ-
ações da vida cotidiana, todas elas relacionadas de alguma forma a conceitos 
matemáticos.

A definição das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente é o foco 
deste capítulo, assim como a análise das principais características dessas 
funções para a utilização no próximo capítulo, para a resolução de equações 
e inequações trigonométricas. 

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
13 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender e interpretar algumas informações de Trigonome-

tria, como as que envolvem cálculos relacionados.

 • Conhecer funções trigonométricas seno, cosseno e tangente;

 • Analisar as principais características das funções trigonométricas;

 • Conhecer as relações entre Trigonometria e funções, Geometria 
e números complexos.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Espaço e forma.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

Funções trigonométricas:  
definição, periodicidade e gráfico
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 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook.

 • Retroprojetor.

 • Acesso à internet com banda larga.

PREPARAÇÃO

A leitura em Matemática é importante para a continuidade dos estudos e para 
a inserção no mundo, da mesma forma saber produzir textos com presença 
da linguagem matemática também é muito importante. Assim, ao iniciar os 
estudos sobre trigonometria, analise com os alunos as situações do mundo 
com problemas próximos das necessidades do dia a dia. Não poupe exem-
plos para o assunto, podendo estes ser sugeridos pelos próprios alunos.

AULA 1

Realize com os alunos a leitura do texto (página 25), contextualizando o con-
teúdo e aproveitando para citar quais os objetivos a serem alcançados por 
meio do capítulo em questão. A seguir, explane sobre a função seno detalha-
damente (página 26).

Observação: é comum que as três funções; seno, cosseno e tangente sejam 
apresentadas de uma só vez, mas por conta da dificuldade, já sabida, de mui-
tos estudantes, o livro optou por desenvolver uma função de cada vez, de-
talhando mais a função seno e deixando mais espaço para que os alunos 
desenvolvam o estudo das outras duas funções. Assim, os estudantes têm 
diferentes formas para se familiarizar com as funções trigonométricas, e, por-
tanto, mais possibilidade de aprender. 

AULA 2
 

Reproduza o ciclo trigonométrico para que os estudantes possam buscar os 
valores do seno dos arcos apoiando-se na simetria da figura. Feito o ciclo, 
investigue as relações e a representação dos arcos notáveis (página 27).
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AULA 3

Retomando a aula, demonstre a simetria em relação ao eixo das abscissas 
e as projeções ortogonais sobre o eixo dos senos (página 27); se necessário, 
reveja com a turma alguns termos como, simetria, ortogonal e projeção. Con-
tinue explanando sobre a função seno, explicando sobre a sua periodicidade, 
domínio e imagem. Por fim, analise os exercícios resolvidos R1 e R4. 

AULA 4

Retome o conteúdo realizando um dos exercícios do Fazer e Aprender (pági-
nas 29 e 30); a seguir, proponha a realização dos demais em duplas, cessando 
as dúvidas se necessário. Os exercícios que não forem resolvidos em sala de 
aula, devem ser solicitados como atividade para casa.  

AULA 5
 

Pergunte aos alunos quais exercícios sentiram maior dificuldade na resolução 
e resolva-os na lousa, sanando as dúvidas. 

Explane sobre a função cosseno, lendo a introdução (página 30) e explorando 
os textos (páginas 30 a 32). Resolva o exercício 15 (página 32) para uma me-
lhor assimilação do conteúdo. 

AULA 6
 

Proponha aos alunos a resolução dos exercícios 18, 19 e 21 (página 32), se-
guidos da correção no quadro branco e criando espaço para participação dos 
alunos e possíveis dúvidas a serem sanadas.

AULA 7
 

Realize com os alunos a leitura do texto (páginas 33 e 34), solicitando que 
destaquem os pontos que acharem mais importantes, abrindo espaço para a 
discussão e participação dos alunos quanto à aplicabilidade da lei dos senos 
e a lei dos cossenos. 

Sentados em duplas, proponha aos alunos a resolução dos exercícios, 22 ao 
27 (páginas 34 e 35), para a assimilação do conteúdo e oportunidade para 
sanar possíveis dúvidas.
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AULA 8
 

Discorra sobre a Relação Fundamental da Trigonometria, ampliando-a para 
qualquer número real α; solicite, então, que escolham um dos exemplos De 
olho na resolução (página 36), resolvam e compararem as resoluções. A 
seguir, proponha a resolução dos exercícios 33, 34 e 36 (página 37) em sala 
de aula.

AULA 9
 

Apresente para os alunos a terceira função trigonométrica: tangente; amplie 
o conceito, definindo-a. Passe pelos pontos fundamentais, como sinal da tan-
gente e sua periodicidade, domínio e imagem da função (páginas 37 a 40).

AULA 10
 

Organize a sala em grupos e proponha a resolução dos exercícios 39, 41, 45, 
46 e 47 (página 40). Circulando pela sala de aula, dúvidas individuais são fa-
cilmente sanadas com maior atenção a cada aluno. Faça a resolução dos 
exercícios na lousa.. Proponha o Foco na Leitura (página 41), como trabalho 
extraclasse.

AULA 11
 

Apresente a relação entre tangente, seno e cosseno. Em seguida, proponha os 
exercícios 48, 51, 56 e 60 (páginas 42 e 43), para a assimilação do conteúdo. 

AULA 12
 

Explane sobre variação, gráfico e conjunto imagem das funções seno, cos-
seno e tangente (página 44 e 45). Analise com os alunos o exemplo R12 e os 
oriente para seguir resolvendo os exercícios 61, 64 e 67 (página 47).

Discorra detalhadamente sobre a função cosseno e resolva na lousa como 
exemplo o exercício 68 (página 49). 

Discorra detalhadamente sobre a função tangente e resolva na lousa como 
exemplo o exercício 75 (página 51).
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Avalie a participação dos alunos em duplas, em grupos e individualmente; 
considerando sempre sua evolução; bem como a forma que se organizam 
para resolver as tarefas propostas. Elabore listas de exercícios baseadas na-
queles que já foram resolvidos, bem como uma avaliação geral sobre os as-
suntos estudados.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 13
 

Proponha os exercícios 72, 73, 75 e 76 (páginas 49 e 51). Finalize a unidade 
com a resolução dos exercícios solicitados, incentivando a participação dos 
alunos e sanando possíveis dúvidas. Proponha o Aprender a aprender, exercí-
cios de 1 a 3 como atividade extraclasse.


