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APRESENTAÇÃO

1

Com o estudo desta unidade mais o conhecimento adquirido nas últimas uni-
dades sobre o conceito de trigonometria e de situações da vida cotidiana, 
todas elas relacionadas de alguma forma a conceitos matemáticos, os alunos 
poderão compreender equações trigonométricas, assim como inequações tri-
gonométricas e, ainda, se apropriar de ferramentas para a resolução destas. 

Desse modo, os alunos desenvolvem habilidade de utilizar as principais ca-
racterísticas das funções trigonométricas para a resolução de equações e 
inequações trigonométricas. 

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

 DURAÇÃO: 
8 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Estudar a resolução de equações trigonométricas obtendo re-

cursos para resolver problemas de outras áreas do conhecimen-
to, como a Física, em especial. 

 • Fazer uso das funções trigonométricas e do estudo de seus si-
nais na resolução de inequações.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

Equações, inequações e relações  
trigonométricas.
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 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook.

 • Retroprojetor.

 • Acesso à internet com banda larga. 

PREPARAÇÃO

Examine a resolução de alguns problemas cotidianos com o auxílio da Trigo-
nometria, apresentando, dessa forma, sua utilidade. Explore os textos con-
textualizados. Não poupe exemplos, trazidos até mesmo pelos próprios alu-
nos, podendo estes ser desenvolvidos por você. Deixe claro a importância de 
apresentar e discutir dificuldades surgidas ao resolver problemas, sugerindo 
a elaboração de um plano para superá-las.

AULA 1

Realize com os alunos a leitura sobre o lançamento de dardo – uma moda-
lidade de atletismo (página 55), reforçando a relação da distância do objeto 
lançado com seu ângulo em relação ao plano horizontal; apresentando, assim, 
o uso das equações trigonométricas na Física. Defina o que são equações 
trigonométricas, demonstrando, a partir dos exemplos a) e b), que apenas as 
que envolvem funções trigonométricas das incógnitas são equações trigono-
métricas (página 56). Comente que essas equações, por meio de transforma-
ções convenientes, são chamadas de equações fundamentais, as quais serão 
estudadas a seguir. Assim, analise com os alunos a Resolução de sen x = sen 
a (página 56), cessando possíveis dúvidas. 

AULA 2
 

Retome o conteúdo interpretando os exercícios R1 e R2 (página 57) como 
exemplos para os assuntos estudados até o momento, lendo em conjunto 
com os alunos e interpretando as estratégias de resolução envolvidas nesses 
problemas, utilizando-os como base para os exercícios propostos.
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Proponha a resolução dos exercícios 1 a  6 (página 57). Permita que os alunos 
se organizem em duplas, circule pelas mesas sanando possíveis dúvidas, pro-
curando resolver, na lousa, os exercícios que os alunos julgarem mais difíceis.

AULA 3

Explique a Resolução de cos x = cos a (página 58), comentando a necessida-
de de lembrar das informações do ciclo trigonométrico. Em seguida, peça aos 
alunos que utilizem os exercícios R3 e R4 (página 58) como exemplos para a 
resolução dos exercícios 7, 9, 10 e 11 (página 59). Circule pela sala para sanar 
possíveis dúvidas, resolvendo, na lousa, os exercícios que os alunos julgarem 
mais difíceis.

AULA 4

Comente sobre a resolução da equação trigonométrica tg x = tg a (página 59), 
citando que tal resolução segue os mesmos “passos” de resolução das equa-
ções fundamentais vistas anteriormente (sen x = sen a – página 56 e cos x = 
cos a – página 58). Assim, defina na lousa a função e seu conjunto solução. 

Utilize o exercício R5 (página 59) como exemplo e proponha que os alunos 
resolvam os exercícios de 15 a 18 (página 60).

AULA 5
 

Peça para os alunos que façam uma leitura do tópico Resolução geral de 
equações fundamentais (página 60), antes da explanação sobre o item. A se-
guir, durante a explanação, comente as possíveis alternativas de resolução, da 
equação em questão, com uso de valores aproximados. 

Em duplas, proponha que os alunos resolvam os exercícios 19 e 20 (página 
60). Acompanhe o desenvolvimento da atividade, sanando as possíveis dúvi-
das dos alunos em relação às dificuldades.

Observação: proponha o conteúdo (páginas 61 e 62) como leitura e estudo, 
e a resolução dos exercícios R7, R8, R10 e R11 (para depois ser analisados e 
comparados com as próprias soluções) como atividade extraclasse. 

AULA 6
 

Inicie o estudo sobre as funções trigonométricas da soma ou da diferença de 
dois números, investigando a priori o valor do cosseno da diferença de dois 
números: cos (α – β), em relação aos valores do seno e do cosseno dos arcos 
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α e β  (página 63). Em seguida, defina as equações: cos (α + β), sen (α – β), 
sen (α + β), tg (α – β) e tg (α + β)  (páginas 63 e 64).

Utilize os exercícios R12 e R13 (página 64) como exemplos de funções trigo-
nométricas e escreva-os na lousa, procurando levantar hipóteses dos alunos 
que levem às suas resoluções.

Para o desenvolvimento da argumentação, proponha os exercícios 36 e 38 
(página 65) como atividade extraclasse.

AULA 7
 

Inicie esta aula discorrendo o item 5 (página 65) sobre funções trigonométri-
cas do arco duplo, demonstrando aos alunos que tais fórmulas são alcança-
das facilmente por deduções, uma vez que decorrem das fórmulas de cos (α 
+ β) e de sen (α + β).

Proponha os exercícios 45, 48, 50 e 51 da seção Fazer e Aprender (página 66). 
Permita que os alunos se organizem da maneira que acharem melhor.

AULA 8
 

Para finalizar o conteúdo, faça a leitura do Por dentro do Enem e dos vestibu-
lares, destacando para os alunos a importância de uma boa interpretação de 
texto e estratégias para resoluções de questões mais complexas. Proponha 
um plano de ação para a resolução do Enem em contexto e da atividade pro-
posta (página 67).

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. Verifique se o desenvolvimento do traba-
lho em grupo possuiu rendimento satisfatório. Avalie se as atividades para 
casa foram concluídas satisfatoriamente.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


