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1a) Como podem ser obtidas as funções de forma relativas a um elemento finito de treliça de n

nós;

b) Quais as etapas para o cálculo das matrizes e vectores associadas a uma formulação de

elementos finitos de treliça de n nós isoparamétricos?

c) A que critérios obedece a escolha do número de nós de um elemento dessa natureza?

2a) Caracterize as funções de forma Hermitianas utilizadas na formulação de elementos finitos de

viga de 2 nós assente na Teoria de Euler-Bernoulli. Porque razão a matriz de rigidez elementar

obtida a partir destas funções coincide com a matriz de rigidez deduzida em Teoria de

Estruturas?

b) Caracterize o efeito de bloqueamento da solução associado aos elementos finitos de viga de

Timoshenko e realce o interesse da integração reduzida neste contexto.

3a) Caracterize de forma comparada os elementos rectangulares quadráticos Lagrangianos e de

Serendipity para análise de problemas planos e indique como podem ser obtidas a respectivas

funções de forma;

b) Explique o papel desempenhado pela matriz Jacobiano no contexto das formulações

isoparamétricas.

4a) Estabeleça uma correspondência entre os diferentes tipos de elementos finitos abordados para

o estudo de problemas planos e os referidos para análise de problemas tridimensionais;

b) Refira os pressupostos associados ao elemento rectangular de 4 nós abordado no contexto do

estudo do comportamento de lajes, caracterizando a natureza das correspondentes funções de

forma.
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1 – Considere a laje triangular com aberturas (Ab) representada na figura. Esta laje está
simplesmente apoiada no contorno exterior e encontra-se solicitada pelo peso próprio e por
uma carga uniformemente distribuída. Efectuando o maior número possível de simplificações de
simetria:

a) proponha uma malha de elementos finitos quadriláteros que permita a obtenção de
resultados suficientemente rigorosos;

b) descreva as condições fronteira que devem ser consideradas na malha que resultou das
simplificações de simetria.
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Nota: desenhe a malha na folha anexa.



2 – Considere o elemento finito triangular representado na figura. Sabendo que se trata de um
elemento destinado à discretização de estados planos de tensão, deduza as respectivas funções
de forma relativamente a x1 e x2.
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3 – O elemento finito representado na figura foi utilizado na análise de um estado plano de
deformação. Com base nos deslocamentos indicados e considerando a transformação de
coordenadas indicada na figura, calcule σ1 (tensão normal numa faceta perpendicular a x1) no

ponto de Gauss cujas coordenadas são ( ) ( )s s1 2 1 3 1 3, ,= .
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E = 25000 MPa

ν = 0.0

Deslocamentos (metros):
Nó 1: (0.000, 0.002)
Nó 2: (0.000,-0.008)
Nó 3: (0.004, 0.001)
Nó 4: (0.000, 0.009)



4 – Considere o elemento finito unidimensional com 3 nós representado na figura. Este elemento
finito encontra-se solicitado por uma carga axial distribuída de variação linear. Sem efectuar
qualquer transformação de coordenadas, determine a posição do nó 2 que faz com que as
forças nodais equivalentes nos nós 1 e 3 sejam iguais (F1 = F3).

p = 8 kN/m
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