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1ª PARTE- Responda às seis questões preenchendo obrigatoriamente todos os quadrados com V (verdadeiro) ou F (falso).
Considera-se certa toda a resposta em que os três quadrados estejam correctamente preenchidos. As respostas certas são
valorizadas com 0.5 val. As erradas têm pontuação negativa (- 0.25 val). Se não responder a uma questão (deixando os três
quadrados em branco), ela não será valorizada positiva nem negativamente.

1 - (0.5 val.) Quando se considera o conceito de tensão admite-se que:
• ela não depende do ponto mas unicamente da orientação da faceta considerada......................................................
• ela varia de ponto para ponto mas não depende da orientação da faceta considerada...............................................
• ele depende do ponto e da orientação da faceta........................................................................................................

2 - (0.5 val.) Assume-se que os estados planos de tensão ocorrem em estruturas:
• com geometria prismática, em que uma das dimensões é muito superior às outras...................................................
• com espessura desprezável face às outras dimensões...............................................................................................
• laminares com cargas actuando normalmente ao seu plano médio............................................................................

3 - (0.5 val.) O tensor de rotações:
• possui 6 elementos independentes............................................................................................................................
• é simétrico, com invariante linear nulo......................................................................................................................
• possui 3 elementos independentes............................................................................................................................

4 - (0.5 val.) A circunferência de Mohr para estudo de estados planos de deformação fica univocamente definida quando:
• é conhecida a extensão em 3 direcções com orientação conhecida.......................................................................
• é conhecida a extensão em 2 direcções ortogonais................................................................................................
• são conhecidas as duas direcções principais de deformação e a grandeza de uma extensão principal................

5 - (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.........................................................................................

6 - (0.5 val.) O coeficiente de Poisson de um material isótropo ser igual a 0.5 significa que:
• as extensões tranversais são iguais às longitudinais...............................................................................................
• as variações volumétricas são nulas .......................................................................................................................
• todas as direcções são direcções principais de deformação...................................................................................

2ª PARTE - Responda no verso deste enunciado.

1-  (2 val.) Dê o significado das componentes d11 e d13 do tensor de deformações. Represente geometricamente essas
componentes.

2-  (3 val.) Considere um corpo simétrico em relação a um plano que coincide com um plano de simetria elástica do material
que o constitui. Deduza as relações existentes entre as componentes dos tensores de tensões referentes a dois pontos
dispostos simetricamente relativamente a esse plano.
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A1 (2 Val.) - Considere um referencial ortonormado (S) definido pelos eixos x1 e x2 no qual se
encontram definidos os pontos A(2,5) e B(6,4). Considere um outro referencial ortonormado (S')
cujo eixo x'2 se encontra no primeiro quadrante do referencial S e é perpendicular à recta definida
pelos pontos A e B. Calcule as coordenadas do ponto A no referencial S'.

A2 (2 Val.) - Considere o estado de tensão no ponto P definido no referencial O x1 x2 x3 pelo
seguinte tensor:
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Sabendo-se que no ponto P:
• o valor da maior tensão principal é 110 MPa e apresenta uma orientação normal ao eixo x3;
• a tensão principal mínima é negativa;
• a tensão tangencial que actua segundo x2 na faceta perpendicular a O x1 é positiva;
• o valor absoluto da tensão tangencial máxima é 70 MPa.

Calcule as componentes do vector tensão que actua no ponto P, na faceta definida pelo versor
( )$ , ,n= 1 3 2 3 2 3 .

A3 (2 Val.) - De um estado plano de deformação na vizinhança infinitesimal de um ponto sabe-se
que existem duas direcções ortogonais entre si em que a extensão é nula. Sabe-se também que a
maior extensão principal é 0.005
Recorrendo à circunferência de Mohr calcule a menor extensão principal e justifique a resposta.

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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NOTA: Apenas pode usar a máquina de calcular para efectuar as operações “+”, “-” , “x” e “/”.
Todos os restantes cálculos têm de ser claramente indicados na folha de respostas.

B1 (2 Val.) - Considere num ponto, o tensor das tensões de componentes
dadas por τij ,definidas no referencial S.

a) Escreva a equação característica.

b) Verifique que 21.784 Mpa e –23.584 MPa são os valores de duas das
tensões principais e determine o valor da terceira tensão principal.

c) Calcule o versor da direcção normal à faceta em que ocorre a tensão principal máxima.

B2 (2 Val.) – Considere um corpo submetido a :
i) uma rotação caracterizada pelas componentes w13 = -w12 = -w23 = 10-2 ,em S, do tensor das rotações;
ii) um estado de deformação infinitesimal uniforme definido, também em S, pelas componentes do

tensor das deformações d11 = d21 = d31 = -d23 = 10-2 , e  d22 =-d33 = 2x10-2 .

a) Determine o valor do ângulo da rotação de corpo rígido sofrida pelo corpo e a orientação do
correspondente eixo.

b) Determine o valor da variação do ângulo formado pelo vector (1,2,2)S  e pelo semi-eixo positivo Ox2.
c) Caracterize a translação adicional que seria necessário aplicar ao corpo para que o ponto de coordenadas

(0,1,1) cm  voltasse à sua posição inicial.

B3 (2 Val.) - Considere um cubo de 2 cm de aresta, de faces paralelas aos planos coordenados, constituído
por um material isotrópico com comportamento elástico linear, cujo módulo de elasticidade longitudinal e
transversal têm o valor de 100 GPa e 40 GPa, respectivamente.

Quando submetido a um conjunto de forças exteriores, o cubo fica sujeito a um estado de tensão e de
deformação uniformes, de que se conhecem os valores de τ33 = -10 MPa, d11 = d12 = 4x10-4 e d13 = d23  = 10-4 ,
sabendo-se  também que é nula a sua variação de volume.

Caracterize a resultante das forças que actuam na face do cubo normal ao semi-eixo positivo Ox2.
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