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PROVA ESCRITA 
Conteúdos Programáticos Competências/Objectivos Grupos Tipo de Itens Cotações 

o Resolução de problemas 
envolvendo triângulos 
retângulos. 

o Relações entre as razões 
trigonométricas de um 
mesmo ângulo. 

o Generalização da noção de 
ângulo e arco. O radiano. 

o  Razões trigonométricas 
generalizadas. 

o O círculo trigonométrico. 

o Equações trigonométricas 
simples. 

o Coordenadas polares. 

o Funções trigonométricas – 
domínio, contradomínio, 
gráficos, simetria e paridade, 
periodicidade. 

o Resolução de problemas 
escolhendo o modelo mais 
adequado à situação descrita. 

• Escrever as razões trigonométricas de um ângulo agudo de um triângulo 
retângulo; 

• Usar a calculadora gráfica para determinar: o valor de uma razão 
trigonométrica, a amplitude de um ângulo conhecida uma das razões 
trigonométricas, o valor de uma razão trigonométrica conhecido o valor de 
outra razão trigonométrica do mesmo ângulo; 

• Resolver problemas usando as razões trigonométricas; 

• Converter graus em radianos e radianos em graus; 

• Representar um ângulo orientado; 

• Identificar o quadrante a que pertence o lado extremidade um ângulo com 
qualquer amplitude; 

• Identificar as razões trigonométricas de um ângulo no círculo trigonométrico; 

• Escrever as razões trigonométricas de um ângulo de qualquer amplitude; 

• Resolver equações trigonométricas simples; 

• Representar um ponto dadas as suas coordenadas polares; 

• Escrever as coordenadas polares de um ponto do plano; 

• Definir funções trigonométricas como funções reais de variável real; 

• Indicar o domínio, o contradomínio, os extremos, os zeros, a paridade e o 
período de uma função trigonométrica; 

• Encontrar um modelo usando a regressão sinusoidal; 

• Resolver problemas envolvendo funções trigonométricas. 
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Material autorizado: Material de escrita (caneta azul ou preta); Material de desenho (régua, compasso, transferidor); Calculadora gráfica. 


