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1.a) Considerando uma barra bi-articulada sujeita a uma carga axial uniformemente distribuída,

esquematize os diagramas caracterizadores do deslocamento axial e da tensão normal que podem

ser obtidos por aplicação de uma formulação de elementos finitos de barra de 2 nós, considerando

um número sucessivamente crescente de elementos empregues na discretização;

b) Diga em que consiste um elemento finito de classe nC  e justifique o interesse deste conceito;

c) Em que consiste o critério de parcela utilizado como requisito para a convergência da solução numa

análise pelo MEF?

2a) Caracterize as hipóteses em que se baseiam as Teorias de Euler-Bernoulli e de Timoshenko para o

estudo de vigas e refira em que se distingue a forma como é efectuada a interpolação do campo de

deslocamentos em elementos de viga de 2 nós assentes naquelas duas formulações;

b) Em que consiste a integração reduzida? Qual o seu interesse do ponto de vista da quantificação da

matriz de rigidez relativa a um elemento de viga?

3a) Sistematize convenientemente os passos a dar com vista ao desenvolvimento de um programa de

análise de problemas de elasticidade bidimensional, com base na utilização de elementos finitos

quadrangulares isoparamétricos;

b) Mostre por que razão a análise de estruturas axissimétricas submetidas a acções axissimétricas

pode ser desenvolvida através de formulações de elementos finitos com grande sismilitude em

relação às utilizadas na análise de problemas planos.

b) Refira as hipóteses subjacentes ao elemento rectangular de 4 nós descrito no contexto do estudo do

comportamento de lajes, e caracterize a natureza das correspondentes funções de forma.
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1 – Considere a laje com espessura constante e com uma abertura circular que se encontra
representada na figura. Esta laje é simétrica, encontra-se simplesmente apoiada nos bordos AB,
ligada à parede Q e ligada aos pilares P. A laje encontra-se solicitada pelo peso próprio e por uma
carga uniformemente distribuída de valor p em toda a sua superfície. Apenas no ponto R actua uma
carga concentrada de valor R.

Efectuando a simplificação de simetria indicada:
a) proponha uma malha de elementos finitos quadriláteros que permita a obtenção de

resultados suficientemente rigorosos (apenas para a metade direita da laje);
b) considerando o peso específico γ, a carga distribuída p e a carga concentrada R, descreva

as acções que devem ser aplicadas na metade direita da laje de modo a ser possível tirar
partido da simetria geométrica, não sendo a carga concentrada simétrica (recorra à
decomposição da acção em componentes simétricas e anti simétricas);

c) descreva as condições fronteira que devem ser consideradas na malha que resultou da
simplificação de simetria para o caso das acções simétricas e para o caso das acções
anti simétricas.
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Nota: desenhe a malha na folha anexa.



2 – Considere o elemento finito unidimensional com três nós representado na figura. Sabendo que o
módulo de elasticidade (E) é constante e que a área da secção transversal (A) também é constante,
determine (sem efectuar transformações de coordenadas) a posição do ponto 2 que faz com
que k22 = 2 k33.
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3 – Considere a seguinte estrutura discretizada com três elementos finitos de dois nós (A, B e C),
um elemento finito de quatro nós (D) e um elemento finito de três nós (E). Considerando apenas
uma variável por nó e atendendo às numerações que se encontram na figura, efectue a assemblagem
das matrizes de rigidez locais na matriz de rigidez global.
Nota: represente, por exemplo, o elemento k13 da matriz de rigidez local do elemento D como D13.
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4 – Considere o elemento finito com seis nós representado na figura. No ponto P, cujas
coordenadas são (x1,x2) = (8.0,3.0) m, encontra-se aplicada uma carga concentrada

( )300,200=R
r

 kN.

Considerando uma transformação de coordenadas para o sistema (s1,s2) em que ambas estas
coordenadas variam entre –1 e 1

a) Determine as seis funções de forma em função de (s1,s2);
b) Calcule as componentes segundo x1 e x2 da força nodal equivalente a R

r
 no nó 4.
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