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Ciclo Trigonométrico

1. Definição
2. Arcos da 1ª Volta
3. Simetrias



 Exercícios de Fixação

Localize num mesmo ciclo
trigonométrico, os arcos de medidas
de 60° e 300° e verifique que
simetria eles possuem.

Solução:Questão 03
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 Fórmulas das Simetrias



 Exercícios de Fixação

Qual é a medida do arco simétrico
horizontal ao arco de 30°?

Solução:Questão 01
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 Exercícios de Fixação

Qual é a medida do arco simétrico
vertical ao arco de 45°?

Solução:Questão 02
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 Exercícios de Fixação

Qual é a medida do arco simétrico
central ao arco de 20°?

Solução:Questão 03

22



8



Arcos Côngruos1

Dois arcos trigonométricos são chamados de côngruos quando eles têm as

mesmas extremidades e se diferenciam apenas pela quantidade de voltas

inteiras dadas no ciclo trigonométrico.

Exemplo: Os arcos de 390°; 750°; 1110° e 1470° são todos côngruos entre si,
pois:
• 390° = 1. 360° + 30° uma volta completa e mais 30°.
• 750° = 2. 360° + 30° duas voltas completas e mais 30°.
• 1110° = 3. 360° + 30° três voltas completas e mais 30°.
• 1470° = 4. 360° + 30° quatro voltas completas e mais 30°.

 Trigonometria no Círculo Trigonométrico
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Sabe-se que uma volta completa equivale a 360º ou 2π rad, com base

nessa informação pode-se reduzir qualquer arco cuja medida seja maior

que 360º, à primeira volta, realizando o seguinte cálculo: dividir a medida

do arco em graus por 360º (volta completa), o resto da divisão será a

menor determinação positiva do arco. Dessa forma, a determinação

principal do arco em um dos quadrantes fica mais fácil.

Menor determinação positiva2

Exemplo: A primeira determinação positiva
(ou menor determinação positiva) de 5645° é
o arco de medida igual a 245°, pois:

5645° 360

245° 15

 Trigonometria no Círculo Trigonométrico
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Forma Geral dos Arcos Côngruos3
Todos os arcos no círculo trigonométrico possuem determinações, isto é,

tem origem e extremidade. Se um arco mede β graus, podemos expressar

todos os arcos côngruos a ele da seguinte forma: α + k.360º, onde k é o

número inteiro de voltas e α é a sua primeira determinação positiva.

Caso a medida do ângulo do arco seja dada em radianos, representamos

por: α + k.2π.

Exemplo: Escreva a forma geral
de todos os arcos côngruos ao
arco de medida igual a 4705°.

4705° 360°

25º 13 25° + k. 360°

Forma Geral

 Trigonometria no Círculo Trigonométrico
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Verifique se os arcos de medidas iguais a 2550° e 1470° são côngruos. 

Questão 01

 Trigonometria no Círculo Trigonométrico


