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1. A coluna está submetida a uma força axial de 8 kN no seu topo. Supondo que a seção transversal 

tenha as dimensões mostradas na figura, determinar a tensão normal média que atua sobre a seção 

a-a. Mostrar essa distribuição de tensão atuando sobre a área da seção transversal. 
 

 
2. A luminária de 50N é suportada por duas hastes de aço acopladas por um anel em A. Determinar 

qual das hastes está sujeita à maior tensão normal média e calcular seu valor. Suponha que  = 

60º. O diâmetro de cada haste é dado na figura. 
 

1pol = 25,4 mm 

 

 
 

3. As duas hastes de alumínio suportam a carga vertical P = 20 kN. Determinar seus diâmetros 

requeridos se o esforço de tração admissível para o alumínio for adm = 150 MPa. 
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4. O mancal de encosto está submetido as cargas mostradas. Determinar a tensão normal  média 

desenvolvida nas seções transversais que passam pelos pontos B, C e D. Fazer o desenho 

esquemático dos resultados para um elemento de volume infinitesimal localizado em cada seção. 

 

5. O elemento AC mostrado na figura está submetido a uma força vertical de 3 kN.  Determinar a 

posição x de aplicação da força de modo que o esforço de compressão  médio no apoio C seja igual 

ao esforço de tração no tirante AB. A haste tem uma área de seção transversal de 400 mm², e a 

área de contato em C é de 650 mm². 
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6. A escora de madeira mostrada na figura está suportada por uma hate de aço de 10 mm de 

diâmetro presa na parede. Se a escora suporta uma carga  vertical de 5 kN, calcular a tensão de 

cisalhamento média da haste e ao longo das duas áreas sombreadas da escora, uma das quais está 

identificada como abcd. 

 

 
7. Uma placa é fixada a uma base de madeira por meio de três parafusos de diâmetro 22mm. Calcular 

a tensão média de cisalhamento nos parafusos para uma carga P=120 kN, conforme mostra a figura 

abaixo. 
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8. Determinar a tensão normal de compressão mútua (ou tensões de “contato" ou tensão de 

“esmagamento") da figura abaixo entre: 

a) o bloco de madeira de seção 100mm x 120mm e a base de concreto 500mm x 500mm x 60mm. 

b) a base de concreto e o solo 

 

 


