
Trigonometria e funções 
trigonométricas

Razões trigonométricas de ângulos 
generalizados

O essencial



Referencial ortonormado direto no plano

Um referencial ortonormado do plano, 𝑥𝑂𝑦, é 

«direto» quando o primeiro quadrante, 

considerando o ângulo orientado com lado 

origem coincidente com o semieixo positivo 𝑂𝑥 e 

o lado extremidade coincidente com o semieixo 

positivo 𝑂𝑦, tem orientação positiva.



Circunferência trigonométrica

Fixados num plano uma unidade de comprimento e um referencial 

o.n. 𝑥𝑂𝑦 direto, designa-se por circunferência trigonométrica a 

circunferência de centro na origem e raio 1.



Seno e cosseno de um ângulo orientado

Dado um referencial o.n. 𝑥𝑂𝑦 direto em determinado plano e um ângulo 

𝛼 orientado do mesmo plano, define-se seno de 𝜶 (respetivamente 

cosseno de 𝜶) como a ordenada (respetivamente abcissa) do ponto 𝑃, 

de interseção da circunferência trigonométrica com o lado extremidade 

do ângulo orientado de lado origem no semieixo positivo 𝑂𝑥 e de 

amplitude igual à de 𝛼.

O seno do ângulo orientado 𝛼 representa-se por «𝐬𝐢𝐧 𝜶 », «𝐬𝐞𝐧 (𝜶)», 

« 𝐬𝐢𝐧 𝜶» ou «𝐬𝐞𝐧 𝜶» e o cosseno por «𝐜𝐨𝐬 𝜶 » ou «𝐜𝐨𝐬 𝜶 ».



Seno e cosseno de um ângulo orientado



Tangente de um ângulo orientado

Considere-se um referencial o.n. direto em dado plano e um ângulo 

orientado 𝛼 do mesmo plano, de lados não perpendiculares: define-se 

tangente de 𝜶 e representa-se por «𝐭𝐠 (𝛂)», «𝐭𝐚𝐧(𝜶)», «𝐭𝐠 𝛂» ou 

«𝐭𝐚𝐧 𝜶», a ordenada do ponto 𝑇 de interseção da reta de equação 𝑥 = 1, 

tangente à circunferência trigonométrica no ponto 𝐴(1,0), com a reta

suporte do lado extremidade do ângulo orientado de lado origem 

coincidente com o semieixo positivo 𝑂𝑥 e amplitude igual a 𝛼.



Tangente de um ângulo orientado



Razões trigonométricas de um ângulo 
generalizado

Dado um ângulo generalizado 𝜃 = (𝛼, 𝑘), identifica-se o seno de 𝜽, 

o cosseno de 𝜽 e a tangente de 𝜽, como, respetivamente, o seno de 

𝛼, o cosseno de 𝛼 e a tangente de 𝛼.



Razões trigonométricas de ângulos 
generalizados com a mesma amplitude

Dados dois ângulos generalizados 𝜃 e 𝜃′ com a mesma amplitude,

 𝜃 =  𝜃′, o seno, o cosseno e a tangente de 𝜃 são, respetivamente, 

iguais ao seno, ao cosseno e à tangente de 𝜃′ e designam-se também 

por seno, cosseno e tangente de  𝜃.



Sinal das razões trigonométricas

𝛼
1.º 

quadrante
2.º 

quadrante
3.º 

quadrante
4.º 

quadrante

sin 𝛼 + + − −

cos 𝛼 + − − +

tan 𝛼 + − + −



Radiano

Designa-se por radiano a amplitude de um ângulo ao centro de 

uma circunferência que nela determina um arco de comprimento 

igual ao raio.

Usa-se abreviadamente rad para exprimir «radiano».



Comprimento de um arco

Fixada uma unidade de medida de comprimento, o comprimento, 𝑠,

de um arco determinado por um ângulo ao centro de amplitude 

 𝛼 rad e raio 𝑟 é igual a  𝛼𝑟.

𝑠 =  𝛼𝑟



Conversão de amplitudes de ângulos de 
grau para radiano

Dada a medida, 𝑥, em graus, da amplitude de um ângulo 𝛼, pode 

determinar-se a medida, 𝑦, em radianos, da amplitude desse mesmo 

ângulo, estabelecendo a proporção:

𝟏𝟖𝟎° ⟷ 𝝅 rad

Ou seja, fazendo:

𝒚 =
𝒙

𝟏𝟖𝟎
𝝅 𝐫𝐚𝐝

Este processo é usualmente designado por conversão de amplitudes 

de ângulos de grau para radiano.



Conversão de amplitudes de 
ângulos de radiano para grau

A amplitude 𝑥, em graus, de um ângulo de amplitude 𝑦 rad pode ser 

determinada fazendo:

𝒙 =
𝒚

𝝅
𝟏𝟖𝟎°

Este processo designa-se por conversão de amplitudes de ângulos de 

radiano para grau.


