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Por volta de 1500, Peter Henlein, na cidade de Nuremberg, fabricou
o primeiro relógio de bolso. Até que, em 1595, Galileu
Galilei descobre o isocronismo. Com os relógios mecânicos surge
uma grande variedade de técnicas de registro da passagem do
tempo.
Um relógio marca 4 horas em ponto e descreve um arco de ,
esse valor corresponde em graus a:

A) 60º B) 90º C) 120º D) 180º E) 270º

Rad
3

2

3



Radº225

grauRad
2

3

abaixo unidade de conversõesas   Realize






4



Um atleta realiza seu treino em uma praça circular, conforme mostram a figura
a seguir.
Ele realiza o percurso no sentido indicado pela seta partindo do ponto P e
efetua 1 volta completa em exatamente 40 minutos. Desse modo, após 30
minutos

A) ele estará em R. 
B) ele estará entre R e S. 
C) ele estará em S. 
D) ele estará entre S e P. 
E) ele estará entre Q e P. 
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Um atleta realiza seu treino em uma praça circular, conforme
mostram a figura a seguir.

Ele realiza o percurso no sentido
indicado pela seta partindo do ponto
P e efetua 1 volta completa em
exatamente 40 minutos.
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Desse modo, após 30 minutos

A) ele estará em R. 
B) ele estará entre R e S. 
C) ele estará em S. 
D) ele estará entre S e P. 
E) ele estará entre Q e P. 
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Leandro e mais sete amigos saíram para comer uma pizza tamanho
FAMÍLIA. Dividiram a pizza em doze fatias iguais.

Sabendo que a pizza tinha o formato circular, o ângulo do arco
formado por cada fatia em radianos vale:
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O ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário com
intervalo de [0, 360º].
A alternativa que corresponde aos 
corretos simétricos do arco indicado 
é: 
A) 120º, 240º, 300º
B) 135º, 225º, 315º
C) 150º, 210º, 330º
D) 130º, 230º ,330º
E) 125º, 245º, 300º
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