
Exercícios da 2a aula

1) Esta matéria foi publicada no Estadão em 30/01/05. No quadro �Parte da teoria em
um exemplo�, há várias imprecisões. Reescrever os textos deste quadro.

Agradecemos ao Professor Otaviano Heleno por chamar nossa atenção a este artigo.
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2) Cartoon do Calvin

Provavelmente, você, como eu, não concorda com vários aspectos da fala do pai de
Calvin:
a) Explique o que é dilatação do tempo.
b) Explique como ela surge (sem demonstrações matemáticas).
c) Diga se a dilatação do tempo é um efeito aparente ou verdadeiro.

3) Você está de pé em uma esquina e um amigo seu passa dirigindo um carro (numa
velocidade alta e não recomendável). Ambos observam os instantes em que o carro passa
por 2 postes distintos, e determinam pela leitura dos respectivos relógios, o intervalo de
tempo entre os 2 eventos. Qual dos dois mede o tempo próprio? O fenômeno que nos
interessa é a superposição carro-poste. No referencial do pedestre:

vemos que um relógio no poste 1 e outro no poste 2 são usados. No referencial do
motorista,os postes se deslocam. ele usa um só relógio para medir quando o primeiro poste
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passa por ele e quando o segundo passa por ele.

O motorista está em repouso em relação ao fenômeno. É ele que mede o tempo próprio.

4) Um pêndulo simples tem comprimento l =
(

3,0
2π

)2
g de modo que seu período é

T = 2π
√

l
g

= 3s. Qual é o período para um observador em movimento com velocidade
v = 0, 95c? T = 3, 0s é o período próprio (tempo para completar uma oscilação ida e volta
num referencial ligado ao pêndulo, usando um só relógio). O observador em movimento
encontra um período maior: γT = 3,0s√

1−(0,95)2
= 9, 6s.

5) Um aluno chega na prova que começa as 8:00. O relógio dele marca 8:00 e o do
professor 9:00. O aluno jura que a culpa não é dele, ele saiu cedo de casa as 6:00, o atraso
é um efeito relativístico e ele pede para entrar. O professor diz que neste caso a velocidade
do aluno deveria ter sido v =

√
5

3
c. Refazer a conta do professor. (Supor todos os relógios

sincronisados até o início da viagem do aluno).

6)Um relógio a bordo de uma nave funciona por 1 ano. A nave tem velocidade 0, 01c em
relação a Terra. Ache o número de segundos pelo qual o relógio da nave varia em relação
a um relógio �xo na Terra.

Resposta: 1577s.
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7) Decaimento de um píon cósmico

Figura 1: Trajetória dos píons e César Lattes

As partículas chamadas píons, foram descobertas por Lattes, Muirhead Occhialini e
Powell em 1947. Eles examinaram as marcas deixadas por raios cósmicos em emulsões
fotográ�cas deixadas no Pic do Midi. O brasileiro César Lattes teve uma importância
grande para o desenvolvimento da física no Brasil. Para mais informações sobre o físico
César Lattes, clique aqui (http://www2.uol.com.br/cienciahoje/per�s/lattes/lattes1.htm).

Um píon π+ é criado em uma colisão de alta energia de uma partícula primária dos raios
cósmicos na atmosfera da Terra, a 20 Km acima do nível do mar. Ele desce verticalmete
a uma velocidade de 0, 9999c (γ ∼ 70) e se desintegra no seu referencial de repouso, em
média, 2, 6× 10−8s após sua criação.

a) No referencial da Terra, qual é o tempo de vida médio do píon?
b) No referencial da Terra, qual distância percorre o píon antes de decair?
c) A que altitude acima do nível do mar o píon é observado, no momento da desintegração?
d) Refazer as perguntas a, b, c usando somente mecânica clássica.

Respostas: a) 1, 82µs - b) 566m - c) 19, 5m - d)2, 6× 10−8s; 8m; ≈ 20km
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