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1 – (2.0 Val.) Considere o elemento finito Lagrangeano com 12 nós representado na 
figura. 
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a) Calcule (sem efectuar qualquer transformação de coordenadas) a função de 

forma N7, em função de x1, de x2 e dos parâmetros indicados. 
b) Relativamente à função de forma N7, esboce o gráfico do corte paralelo a x1, 

passando pelos nós 5, 6, 7 e 8. 
c) Assinale no triângulo de Pascal os termos que são utilizados pelas funções de 

forma deste elemento. 
 
2 – (2.0 Val.) Considere um algoritmo de resolução de problemas de elementos finitos 
formulados pelo método dos deslocamentos. Descreva a fase correspondente ao 
tratamento dos assentamentos de apoio, após a assemblagem da matriz de rigidez global e 
sem adicionar coeficientes de valor elevado. 
 
3 – (1.5 Val.) Deduza a expressão que define o número mínimo de pontos de 
Gauss-Legendre que tem de ser utilizado para se chegar à solução exacta do integral de 
um polinómio de grau p. 
 
4 – (1.5 Val.) Considere um sólido axissimétrico sujeito a uma acção também 
axissimétrica. Mostre que a extensão circunferencial num ponto é igual ao quociente entre 
o deslocamento radial e a distância desse ponto ao eixo de axissimetria. 
 
5 – (1.0 Val.) No âmbito dos elementos finitos isoparamétricos destinados à discretização 
de estados planos de tensão, responda às seguintes questões: 

a) Em que consiste a formulação isoparamétrica? 
b) No caso do elemento de oito nós, em que pontos se obtêm resultados mais 

rigorosos para as tensões? 
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1 – (3.0 Val.) Considere a parede de espessura constante representada na figura. Esta 
parede destina-se a transferir para a fundação as cargas concentradas provenientes de três 
pilares. A parede é simétrica em relação ao eixo indicado, estando apenas representada a 
sua metade direita. A parede está encastrada na fundação, sendo consideradas como 
acções o seu peso próprio e as cargas verticais provenientes dos pilares. 
Considerando a simplificação de simetria e supondo que apenas se vão utilizar elementos 
finitos de estado plano de tensão: 
a) proponha uma malha de elementos finitos quadriláteros que permita a obtenção de 

resultados suficientemente rigorosos (discretize apenas a metade direita da parede); 
b) descreva as condições fronteira que devem ser consideradas na malha que resultou da 

simplificação de simetria, indicando claramente quais são os graus de liberdade 
impedidos. 

 
 

 
 

Nota: desenhe a malha na folha anexa. 



2 – (3.0 Val.) Considere o elemento finito unidimensional com quatro nós representado na 
figura, sendo 2x107 kPa o valor do respectivo módulo de Young. A área da secção 
transversal varia linearmente entre os valores 0.012 m2 no nó 1 e 0.018 m2 no nó 4. 
Recorrendo a uma transformação de coordenadas e à quadratura de Gauss com três 
pontos, calcule o elemento K14 da respectiva matriz de rigidez. 
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3 – (3.0 Val.) Considere o elemento finito com três nós representado na figura. Este 
elemento destina-se à discretização de vigas de acordo com a formulação de 
Euler-Bernoulli. Sem efectuar qualquer transformação de coordenadas, calcule as funções 
de forma correspondentes à interpolação Hermitiana. 
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4 – (3.0 Val.) Considere o elemento finito de oito nós representado na figura. Este 
elemento finito destina-se à discretização de um estado plano de tensão, encontrando-se 
sujeito a uma carga distribuída p, também representada na figura. Efectuando a habitual 
transformação de coordenadas, calcule as forças nodais equivalentes à carga p, cujo valor 
é 17 kN/m. 
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