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Conteúdos Objetivos Estrutura 
Questão 

Cotação(pontos) 

 

 Resolução de problemas envolvendo 

triângulos retângulos. 

- Razões trigonométricas de um ângulo 

agudo: 

- Calculadora gráfica e as razões 

trigonométricas. 

- Resolução de problemas.  

 Generalização da noção de ângulo e arco. 

Razões trigonométricas generalizadas. 

- Noção de grau e de radiano. 

- Representação de um ângulo 

orientado. Círculo trigonométrico: 

Sinal das razões trigonométricas; 

Simplificação de expressões 

trigonométricas. 

 Funções trigonométricas. Equações 

trigonométricas.  

- Funções trigonométricas como 

funções reais de variável real; 

- Resolução de equações 

trigonométricas simples de forma 

analítica e com recurso da calculadora 

gráfica. 

 Resolução de problemas envolvendo o 

estudo das funções trigonométricas. 

 

 Resolver triângulos retângulos;  

 Resolver problemas envolvendo razões 

trigonométricas de ângulos agudos; 

 Determinar as razões trigonométricas de 

um ângulo agudo representado no 

círculo trigonométrico; 

 Determinar a medida da amplitude de 

ângulos em radianos e em graus;  

 Estabelecer relações entre razões 

trigonométricas de ângulos de diferentes 

quadrantes; 

 Resolver equações trigonométricas 

simples (com o auxilio da máquina de 

calcular gráfica); 

 Interpretar gráficos de funções 

trigonométricas (com o auxilio da 

máquina de calcular gráfica); 

 Resolver problemas envolvendo funções 

trigonométricas (com o auxilio da 

máquina de calcular gráfica). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cinco itens de seleção (escolha 

múltipla) 

 

 

Itens de construção, podendo estar 

subdivididos em alíneas. 

Nestes itens o aluno deve 

apresentar o raciocínio efetuado, os 

cálculos e as justificações que 

julgar necessárias. 
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Modalidade da Prova: Escrita. 

 

Material necessário:. Régua, transferidor e compasso.  
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  
O examinando deve, ainda, ser portador de calculadora gráfica de acordo com a lista divulgada pelo Ministério da Educação e Ciência para os 
exames nacionais.  
Não é permitido o uso de corretor nem a troca ou empréstimo de material no decorrer da prova.  


