
Exercícios da 3a aula

1. Na primeira parte do livro "Mr Tompkins in Paperback" traduzida
como "Mr Tompkins no país das maravilha" do físico Gamow é rela-
tada as divertidas aventuras do Sr Tompkins, em um mundo onde a
velocidade da luz é muito menor que no nosso mundo.

a) Numa destas aventuras, ele anda de bicicleta. No início do passeio,
seu relógio indica 5:00 horas e no �m do passeio 5:05 horas. Porém no
relógio do prédio do correio onde ele chegou, para seu espanto, ele lê
5:30 horas.

Calcular a velocidade de Mr Tompkins em função da velocidade da luz
cnova deste novo mundo usando os dados acima.

b) Em outra aventura, chegando na estação de trem, Mr Tompkins
vê um senhor de uns 40 anos viajante de negócios, cumprimentando
uma senhora de idade como "minha querida netinha". Quando Mr
Tompkins pergunta ao "freador" e ao maquinista do trem como isto
é possível, eles respondem que eles mesmos são responsáveis pelo fato
dos viajantes permanecerem jovens. Explicar.
Respostas:
a)0,986 b) cf. paradoxo dos gêmeos

2. Uma amiga da sua idade viaja a uma velocidade de 0, 999c para uma
estrela situada a 15 anos-luz. Ela passa 10 anos em um dos planetas
da estrela e volta para casa a 0, 999c. Quanto tempo sua amiga passou
fora de casa?
a) do seu ponto de vista? (40,03 anos)
b) do ponto de vista dela? (11,34 anos)
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3. Andrômeda é uma galaxia localizada a aproximadamente 2 milhões de
anos-luz da Terra, medido de um referencial ligado à Terra. Você conse-
guiria viajar ida e volta a Andrômeda, voltando vivo? Para responder,
vamos considerar viagens com velocidades cada vez maior.(Despreze o
tamanho de Andrômeda e a Terra e velocidade relativa entre elas).

a) Viagem 1: você faz sua ida em 2, 01 × 106 anos medido em um re-
ferencial ligado à Terra.
*O quanto dura esta viagem para você, dentro do foguete?
*Qual é sua velocidade medida em um referencial ligado à Terra?

b)Viagem 2: você faz sua ida em 2, 001 × 106 anos medido em um re-
ferencial ligado à Terra.
*O quanto dura esta viagem para você, dentro do foguete?
*Qual é sua velocidade medida em um referencial ligado à Terra?

c) Viagem 3: você quer fazer esta viagem de ida em 20 anos, dentro do
seu foguete, qual deve ser sua velocidade?

Repostas:
1) 2× 105anos e 0, 995c
2) 6, 33× 104anos e 0, 9995c
3)(1− (5× 10−11))c ∼ 1c
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