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1a) Em que se distinguem as análises de estruturas reticuladas planas desenvolvidas através do

método dos deslocamentos (Teoria de Estruturas) e pelo MEF. Em que circunstâncias essas

duas vias levarão a uma coincidência de resultados?

b) Considere um algoritmo de resolução de problemas de elementos finitos. Descreva a fase

correspondente à consideração das condições fronteira;

2a) Qual o número mínimo de pontos de Gauss necessários  com vista à integração exacta de um

polinómio do 3º grau? Justifique convenientemente a resposta;

b) Descreva o papel das funções Hermitianas em termos de uma formulação de elementos finitos

de viga?

c) A avaliação de tensões no interior de um elemento finito deve basear-se na quantificação de

tensões nos respectivos pontos de Gauss. Justifique porquê;

3a) Em que se distinguem os elementos finitos quadrangulares Lagrangiano de 9 nós e de

Serendipity de 8 nós? Descreva o modo de obtenção das respectivas funções de forma;

b) O que são elementos finitos bidimensionais isoparamétricos? Qual o seu interesse?

c) 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 parede com aberturas (Ab.) representada na figura. A parede é constituída por
uma repetição indefinida do módulo AB, que é simétrico em relação ao eixo da carga P. Os
apoios são pilares que, no caso do módulo representado na figura, se situam nos pontos A e B.
Em todos os módulos, a parede encontra-se solicitada pelo peso próprio, por uma carga
uniformemente distribuída na fronteira superior e pela carga concentrada P. Discretizando
apenas metade do módulo AB:

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 da
simplificação de simetria.
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Nota: desenhe a malha na folha anexa.



2 – Considere o elemento finito unidimensional com 3 nós que se encontra representado na
figura, cuja área da secção transversal varia linearmente entre as extremidades 1 e 3.
Recorrendo a uma transformação da coordenada e à quadratura de Gauss:

a) calcule o elemento k12 da matriz de rigidez;
b) calcule a segunda componente do vector das forças nodais equivalentes ao peso

próprio.

                           

 

x 

3 

2 

40 cm 

1 

40 cm 

A1 = 4 cm2 

A2 = 6 cm2 

A3 = 8 cm2 

E = 200 000 MPa

γ = 77 kN/m3

3 – O elemento finito representado na figura foi utilizado na análise de um estado plano de
deformação. Com base nos deslocamentos indicados e sem efectuar qualquer transformação de
coordenadas calcule as coordenadas do ponto que apresenta deslocamento nulo
segundo x1 e x2.
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4.0 m 1.0 
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5 

4.0 m 1.0 
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Deslocamentos (metros):
Nó 1: (-0.04,  0.05)
Nó 2: ( 0.02,  0.04)
Nó 3: ( 0.05, -0.01)
Nó 4: ( 0.01, -0.04)
Nó 5: (-0.02, -0.02)

4 – Considere o elemento finito com seis nós representado na figura. Supondo que o elemento
se destina ao estudo de um estado plano de tensão e sem efectuar qualquer transformação de
coordenadas, calcule o elemento k94 da respectiva matriz de rigidez.
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E = 25 000 MPa

ν = 0.25

t = 0.1 m (espessura constante)
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