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Área de concentração: Mecânica das Estruturas

1. Conceitos matemáticos: produto escalar; produto vetorial; derivação e
integração; solução de sistemas de equações algébricas lineares e não
lineares; equações diferenciais.

2. Tensões e deformações: relações de equilíbrio e de compatibilidade;
tensões admissíveis.

3. Propriedades mecânicas dos materiais: relações constitutivas; energia
de deformação.

4. Carregamento axial: princípio de Saint-Venant; deformação elástica;
princípio da superposição dos efeitos.

5. Flexão: deformação por flexão; flexão pura; flexão não simétrica
(oblíqua); flexão composta (reta e oblíqua).

6. Cisalhamento transversal: tensões cisalhantes em vigas.
7. Transformação de tensões: equações gerais de transformação de

tensões no estado plano; tensões principais; tensão cisalhante máxima;
círculo de Mohr.

8. Deslocamentos em vigas: linha elástica; princípio da superposição dos
efeitos.

9. Flambagem de colunas: carga crítica.
10.Métodos de energia: princípio dos trabalhos virtuais; método das forças

virtuais; teorema de Castigliano.
11.Esforços: momento esforço normal; esforço cortante; fletor; momento

torsor; traçado de diagramas em estruturas isostáticas.
12.Método das forças: análise de vigas, treliças e pórticos planos

hiperestáticos; traçado de diagramas de esforços.
13.Método dos deslocamentos: análise de pórticos planos hiperestáticos;

traçado de diagramas de esforços.



14.Comportamento de estruturas de concreto armado: estados limites
últimos; estados limites de serviço.

15.Dimensionamento estruturas de concreto armado: vigas e lajes à flexão
e à cisalhamento (seções retangulares e em “T”); pilares medianamente
esbeltos (método do pilar padrão).

16.Dimensionamento de estruturas mistas de aço e concreto.
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