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BONS ESTUDOS 

1) A ilustração abaixo mostra um sistema configurado para 

erguer dutos de grande porte, sabendo que cada duto 

pesa em média F Kg e o ângulo θ mede aproximadamente 

45º, calcule a força nos cabos BA e CA. 

 

 

 

 

2) A Figura abaixo mostra um esquema para erguer cargas. Calcule as forças nos cabos B 

e C, no momento mostrado na Figura. 

 

3) Um grifo é utilizado para rosquear um tubo 

de d=20mm, como mostrado na Figura ao 

lado. Determine a intensidade da força F 

exercida pelo grifo no tubo, quando a força 

de aperto aplicada for 40N. 

 

 

 

4) Calcule as reações nos apoios A e B mostrados no esquema abaixo, sabendo que o 

corpo está em equilíbrio. 
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5) A Figura abaixo mostra uma junta rebitada, composta por dois rebiter do mesmo 

diâmetro. Determine as forças horizontais e verticais atuantes nos rebites. 

 
6) A viga da Figura está apoiada em A por meio de um pino e sustentada no ponto B por 

meio de um cabo de aço de 4mm de diâmetro. Ao se aplicar uma carga de P no ponto C, 

o cabo sofre um alongamento de 0,2cm. Determine a carga P, sabendo que o cabo é de 

aço (E=200GPa). 

 
7)  Uma carga axial de 300 KN é aplicada lateralmente a uma barra retangular de 10cm de 

base, 25cm de altura e comprimento de 500cm. Após aplicação da carga a barra sofre 

um alongamento de 0,5mm. Escolha um material para construir essa barra. 

 
 

8) Um parafuso é utilizado para suportar uma carga de 3 Klb. Determine o seu diâmetro 

mínimo do parafuso, sabendo que o material suporta uma σadm = 24 Kpsi. 

 

9) Um parafuso suporta uma carga de 20KN, determine o valor do diâmetro deste parafuso 

sabendo que o mesmo deve ter fator de segurança de 2. Faça um comparação dos 

diâmetros com um parafuso de aço (σesc = 200MPa) e um de latão (σesc = 70MPa). 
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10) Uma haste de latão com 10mm de diâmetro tem 

E=100GPa. Se tiver 4m de comprimento e for submetida a uma carga axial

10KN, qual será a mudança em seu comprimento?

 

11) Um cabo suporta um peso máximo de 2to, calcule o diâmetro do mesmo para um fator 

de segurança de 4, sabendo que o cabo é feito de aço (

 

12) Tirantes roscados de aço galvanizado 

utilizados para sustentações 

industriais, como mostrado na Figura ao lado

podemos exercer em um suporte com um

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Duas barras cilíndricas maciças são soldadas no ponto B como indicado. Determine a tensão 

normal no ponto médio de cada barra.

 
14) Desenhe um diagrama tensão 

seguintes pontos: tensão/

Fale sobre a zona elástica e zona plástica, mostre essas zonas no gráfico.

 

15) Defina alongamento e deformação.

 

16) Fale um pouco sobre as cinco formas de solicitação, faça um desenho ilustrativo para 

cada uma delas. 
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Uma haste de latão com 10mm de diâmetro tem uma módulo de elasticidade 

GPa. Se tiver 4m de comprimento e for submetida a uma carga axial

KN, qual será a mudança em seu comprimento? 

abo suporta um peso máximo de 2to, calcule o diâmetro do mesmo para um fator 

de segurança de 4, sabendo que o cabo é feito de aço (σesc = 300MPa).

de aço galvanizado (σesc =200MPa) são geralmente 

sustentações de tubulações e calhas em galpões 

mo mostrado na Figura ao lado. Qual o maior peso que 

s exercer em um suporte com um tirantes de 3/8”. 

Duas barras cilíndricas maciças são soldadas no ponto B como indicado. Determine a tensão 

normal no ponto médio de cada barra. 

 
Desenhe um diagrama tensão – deformação característico de um

seguintes pontos: tensão/deformação de escoamento e tensão/deformação de ruptura. 

Fale sobre a zona elástica e zona plástica, mostre essas zonas no gráfico.

Defina alongamento e deformação. 

Fale um pouco sobre as cinco formas de solicitação, faça um desenho ilustrativo para 
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uma módulo de elasticidade 

GPa. Se tiver 4m de comprimento e for submetida a uma carga axial de tração de 

abo suporta um peso máximo de 2to, calcule o diâmetro do mesmo para um fator 

= 300MPa). 

ão geralmente 

em galpões 

. Qual o maior peso que 

Duas barras cilíndricas maciças são soldadas no ponto B como indicado. Determine a tensão 

tico de um aço, Indique os 

deformação de ruptura. 

Fale sobre a zona elástica e zona plástica, mostre essas zonas no gráfico. 

Fale um pouco sobre as cinco formas de solicitação, faça um desenho ilustrativo para 
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17)O acoplamento mostrado na Figura ao lado está preso a uma 

corrente, calcule o diâmetro que o fio da corrente (elo) deve ter para 

que suporte uma força máxima de 100KN, sabendo que fabricantes 

de corrente geralmente utilizam aço média resistência (tensão de 

escoamento de 250MPa) e que o fator de segurança não deve ser 

maior que 4. 

 

 

 

18) No conjunto abaixo responda: 

a. Qual tipo de solicitação está submetida as peças 

1 - 

_____________________________________ 

2 - 

_____________________________________ 

3 - 

_____________________________________ 

4 - 

_____________________________________ 

 


