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1ª PARTE (3 val.) – Responda preenchendo todos os quadrados com V (verdadeiro) ou F (falso). Consideram-se certas    
(val.= +0.5) as respostas em que os 3 quadrados estejam correctamente preenchidos. Consideram-se erradas (val.= -0.25) 
as respostas em que pelo menos um quadrado esteja preenchido de forma incorrecta.  
 
1- Num corpo homogéneo: 

• as propriedades elásticas são iguais em todas as direcções................................................................................... 
• as tensões são proporcionais às deformações em todos os pontos........................................................................ 
• as propriedades elásticas são as mesmas em todos os pontos............................................................................... 

 
2- Quando se considera o conceito de tensão admite-se que esta: 

• não depende do ponto mas unicamente da orientação da faceta considerada......................................................... 
• varia de ponto para ponto mas não depende da orientação da faceta considerada.................................................. 
• depende do ponto e da orientação da faceta............................................................................................................. 

 
3 - O tensor hidrostático, que se obtém do tensor das tensões subtraindo-lhe o tensor de desvio das tensões, é um tensor: 

• com as componentes não diagonais nulas e as componentes diagonais com soma nula......................................... 
• com as componentes não diagonais nulas e as componentes diagonais com soma igual ao 1º invariante..............       
• com todas as componentes iguais.............................................................................................................................. 

 
4- 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- Num estado de deformação distorcional puro:  

• é nulo o produto dos elementos situados na diagonal do tensor de deformações.................................................... 
• as três deformações principais são iguais............................ .................................................................................... 
• o primeiro invariante do tensor de deformações é igual a zero.................................................................................. 

 
6- Num material que não apresente qualquer tipo de simetria elástica: 

• as tensões normais dependem das extensões e das distorções............................................................................... 
• o coeficiente de Poisson entre duas direcções ortogonais nunca pode exceder 0.5................................................. 
• as relações tensões-deformações são caracterizadas através de 36 parâmetros independentes............................ 

 
2ª PARTE (2 val.) – Responda preenchendo todos os quadrados com V (verdadeiro) ou F (falso). Consideram-se certas 
(val. = +1.0) as respostas em que os 5 quadrados estejam correctamente preenchidos. Consideram-se erradas (val. = - 
0.25) as respostas em que pelo menos um quadrado esteja preenchido de forma incorrecta.  
 
1- As equações de equilíbrio definido relacionam: 

• as componentes da tensão numa faceta com o tensor das tensões.......................................................................... 
• as forças mássicas com o tensor das tensões........................................................................................................... 
• as forças mássicas com as componentes da tensão numa faceta............................................................................ 
• as forças superficiais com o tensor das tensões........................................................................................................ 
• as forças superficiais com as componentes da tensão numa faceta......................................................................... 

 
2 - 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.......................................................................... 
• são conhecidos o 1º invariante, uma extensão principal e a direcção correspondente.............................................. 
• é conhecida a extensão em 2 direcções ortogonais................................................................................................... 
• são conhecidas a distorção máxima e uma direcção principal................................................................................... 
• são conhecidas as duas direcções principais de deformação e a grandeza de uma extensão principal................... 

 
3ª PARTE (3 val.) – Mostre que quando duas tensões principais são distintas, as respectivas direcções principais de 
tensão são ortogonais entre si 
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A1 (2 Val.) - Considere dois referenciais ortonormados (S e S’) com origens coincidentes. No 
referencial S, o ponto P tem coordenadas (3,4,5) (metros). Sabe-se que: 

• a coordenada do ponto P segundo o primeiro eixo de S’ é 5.4 metros 
• o segundo eixo de S coincide com o segundo eixo de S’ 

Calcule as coordenadas do ponto P em S’. 
 
 

A2 (2 Val.) - Considere um estado de tensão num ponto (τ  Q ), que corresponde à soma de um 

outro estado de tensão (τ   P ) com um estado de tensão hidrostático (τ   H ). Nestas condições, tem-se 

(τ  Q  = τ   P  + τ   H ). São conhecidos os seguintes dados: 

• Estado P: τ11 = 10 MPa; τ12 = 2 MPa; τ13 = 0; τ23 = 5 MPa; τ33 ≥ 0; I2 = 123 MPa2 

• Estado Q: τ33 = 20 MPa; I1 = 58 MPa 

Calcule o primeiro invariante do tensor hidrostático (τ   H ). 
 
 
A3 (2 Val.) - Considere um estado plano de tensão num ponto P e a faceta A indicada na figura. 
As tensões principais são σ I = 6 MPa e σ II = -2 MPa. A maior tensão principal (σ I) ocorre na 
faceta A. 
Recorrendo à circunferência de Mohr, calcule os elementos do tensor das tensões no 
referencial (x,y). 
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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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B1 (2 Val.) - Considere o estado de tensão caracterizado pelo 
seguinte tensor das tensões. 
 

 

Sem recorrer ao cálculo explícito de invariantes e apresentando todos os cálculos, determine a 
orientação das facetas onde é nulo o valor da tensão tangencial e calcule o valor das tensões nelas 
actuante. 

 
B2 (2 Val.) – Considere o prisma de base triangular representado na 
figura, com as dimensões indicadas, e que se encontra sujeito 
exclusivamente a um estado de deformação pura homogénea. 
Após a deformação, verificou-se que: 

• a aresta OA manteve o comprimento; 

• o ângulo OAC aumentou 0,0032 radianos; 

• o volume alterou-se para 60,3 cm3; 

• a aresta BC manteve a direcção e passou a medir 5,025 cm. 

Nesta condições determine: 
a) as componentes do tensor das deformações no referencial dado (O,x1, x2, x3); 

b) a variação da área total da superfície envolvente do prisma;  

c) o deslocamento do ponto B.  

 
B3 (2 Val.) - Considere uma placa quadrada de 5mm de espessura, sujeita 
apenas a tensões normais σx = -20MPa e σy = 10 MPa nos seus lados, 
conforme ilustrado na figura, e que lhe originaram as seguintes extensões: 
εx = -4,5x10-3 e εy = 3,0x10-3. 

a) Determine o módulo de Young E e o coeficiente de Poisson ν do 
material. 

b) Considerando agora a aplicação de um novo estado plano de tensão 
com σx = 100MPa, σy = 400 MPa e τxy =  -100MPa, calcule a variação 
de espessura da placa e do ângulo entre as facetas X e Y por ele 
originada. 
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