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- Responda à 1ª Parte preenchendo todos os quadrados com V  (verdadeiro) ou F (falso).
- Responda à 2ª Parte no verso deste enunciado.

1ª PARTE

1 - (0.5 val.) São exemplo de forças de superfície as seguintes:
• acção do peso próprio de um corpo.......................................................................................................................
• acção da força centrífuga.......................................................................................................................................
• acção de um gás sobre a parede interior de uma caldeira......................................................................................

2 - (0.5 val.) As equações de equilíbrio definido relacionam:
• tensor das tensões com a tensão numa faceta conhecida.....................................................................................
• tensor das tensões com as forças mássicas.........................................................................................................
• tensor das tensões com as forças de  superfície.......................................................................................................

3 - (0.5 val.) A circunferência de Mohr para estudo de estados planos de tensão fica univocamente definida quando:
• é conhecida a tensão normal em 3 facetas com orientação conhecida................................................................
• é conhecida a tensão normal em 2 facetas ortogonais.........................................................................................
• são conhecidas as duas direcções principais de tensão e a grandeza de uma tensão principal............................

4 - (0.5 val.) Numa deformação homogénea os deslocamentos na vizinhança de um ponto:
• variam linearmente com as coordenadas..............................................................................................................
• são decomponíveis na soma de uma translação e de uma rotação........................................................................
• são independentes das coordenadas.....................................................................................................................

5 - (0.5 val.) Os estados planos de deformação ocorrem em estruturas:
• de forma prismática com uma dimensão muito superior às outras ............................................................................
• laminares e sujeitas à acção de forças contidas no plano médio da estrutura.......................................................
• em que as forças aplicadas têm todas a mesma direcção.......................................................................................

6 - (0.5 val.) Num corpo elástico, há coincidência entre as direcções principais de tensão e de deformação sempre que o
material constituinte do corpo:

• for isótropo.............................................................................................................................................................
• possuir um plano de simetria elástica no qual se situa uma das direcções principais...........................................
• possuir dois planos de simetria elástica...................................................................................................................

2ª PARTE

1-  (3 val.) Mostre que a simetria elástica em relação a dois planos ortogonais implica a simetria relativamente a um plano
ortogonal àqueles.

2-  (2 val.) Explique resumidamente o significado do coeficiente de Poisson. Dê exemplos ilustrativos dos valores extremos
que este coeficiente pode possuir.
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Sem consulta, excepto formulário fornecido

Duração:  1h15m

A1 (2 Val.) - Considere a seguinte equação tensorial em que dij  é um tensor de segunda ordem

simétrico
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A2 (2 Val.) - Relativamente a um estado de tensão uniforme sabe-se que τ12 5= MPa, τ13 0=  e
τ22 3= MPa, sendo τij  o elemento genérico do tensor das tensões. A tensão normal numa faceta

igualmente inclinada relativamente aos eixos coordenados é 3 MPa. O primeiro invariante do tensor
das tensões é 7 MPa. A tensão tangencial octaédrica é 4 17 3  MPa.

Calcule o tensor das tensões.

A3 (2 Val.) - Considere um estado plano de tensão num ponto. Sabe-se que existe uma faceta em
que a tensão é nula. Uma das tensões principais é positiva (> 0). Numa faceta inclinada relativamente
à horizontal 30º no sentido directo (anti-horário) a tensão tangencial assume o valor positivo
máximo. Recorrendo à circunferência de Mohr determine as facetas principais.

Nota: o enunciado deste exame e a sua resolução serão brevemente publicados na Internet no
seguinte endereço:

http://civil.fe.up.pt
Apoio às Disciplinas...
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Duração:  1h15m

B1 (2 Val.) - Para o estado de tensão caracterizado pelo
seguinte tensor das tensões, determine a e b de modo a que a
tensão tangencial se anule para a faceta com versor da normal
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B2 (2 Val.) - A figura representa um sólido, com as dimensões indicadas,
que se encontra submetido a um estado de deformação homogéneo.
Devido apenas ao estado de deformação pura, verificou-se que:
- o novo comprimento do segmento BD é 30,15 cm
- os ângulos DCH e BCH variaram -3,2086º e +2,2918º,

respectivamente
- a coordenada do ponto D segundo x1 passou a 50,50 cm
- o volume variou +750 cm3

- a área da face CDGH passou a 2497,5 cm2.
Para as condições dadas:
a) Calcule as componentes do tensor das deformações no referencial
dado (O,x1, x2, x3).
b) Determine a nova área de toda a superfície lateral do sólido.
c) Supondo agora que o corpo fica também sujeito a uma rotação de corpo rígido de 5,2199º em

torno dum eixo paralelo a EH passando pela origem O e definida por um vector rotação com
sentido de E para H, caracterize a translação de corpo rígido que deve ser aplicada ao sólido de
modo a que, no final da deformação total (translação + rotação + deformação pura), o ponto D
mantenha as coordenadas iniciais.

B3 (2 Val.) - Considere um cilindro com diâmetro de 5,0 cm e altura 15,0 cm, constituído por um
material elástico, homogéneo e isotrópico de que se pretende conhecer as respectivas constantes
elásticas (E e ν).
Sabendo que, mediante a aplicação de compressões uniformes de 10 MPa nas bases do cilindro e de
5 MPa na sua superfície lateral, se obtém um aumento de diâmetro de 0,0175 cm e uma redução de
volume de 1,178 cm3, determine o módulo de Young (E) e o coeficiente de Poisson (ν) do material.
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