
Exercícios da 5a aula

1. Seu dia.
Desenhar o diagram espaço-tempo que corresponde ao que você fez hoje.

2. Classi�cação dos intervalos no espaço-tempo.

A �gura acima é um diagrama de espaço-tempo que mostra três eventos, a emisão
de luz por três átomos diferentes.
a) Determine a natureza dos intervalos entre os três pares possíveis de eventos.
b)Em quais dos pares um dos eventos poderia ter sido causado por outro envento?
Respostas:
As coordenadas dos três eventos no espaço-tempo são as seguintes:

Evento ct x

1 2 1
2 5 9
3 8 6

Portanto, para os três pares possíveis, temos

Par c∆t ∆x (c∆t)2 (∆x)2 Tipo de intervalo

(1,2) 5-2 9-1 9 64 ∆s2 < 0→espacial
(2,3) 8-5 6-9 9 9 ∆s2 = 0→luminoso
(1,3) 8-2 6-1 16 25 ∆s2 > 0→temporal

O evento 3 poderia ser causado pelo evento 1, já que ∆s2 > 0, neste caso e t3 > t1.
O evento 3 poderia também ser causado pelo evento 2 já que ∆s2 = 0 e t3 > t2.
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3. Decaimento do píon.
O tempo de vida (média) próprio de um píon é 2, 6×10−8s. Se uma dessas partículas
se move com velocidade 0, 9c,
a) qual é o tempo de vida (média) no referencial do laboratório?
b) qual é a distância (média) que ela percorre no laboratório antes de decair?
c) o diagrama de espaço-tempo abaixo representa o referencial do laboratório S.
Supondo que em t = 0 o píon está em x = 0, indique neste diagrama o evento
de decaimento do píon. Supondo que t = t′ = 0, as origens de S e do referencial
de repouso do píon S' coincidem, traçar os eixos ct′ e x′ de S'. [Notar que no seu
referencial de repouso, o píon permanece ao longo de x′ durante toda sua vida.]

Respostas:
a) 6× 10−8s; b) 16m; c) indicar o ponto de decaimento com ct = 3× 108 (m/s)× 6×
10−8 = 18m e x = 16m. Traçar ct′ dada por ct = x/0, 9 e x′ dado por ct = 0, 9x.
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4. A lebre e a tartaruga.

A lebre e a tartaruga resolvem fazer outra corrida, mas no lugar de correr no mesmo
sentido até a linha de chegada, elas decidem correr distâncias iguais em direções
opostas. No �nal da corrida o juíz vê os dois animais cruzar a linha de chegada
no mesmo instante, num referencial ligado ao chão. Suponha que os dois animais
se movimentam com velocidades constantes do início ao �m da corrida. Qual é o
ressultado da corrida visto no referencial de repouso de cada animal? Mais preci-
samente, complete o diagrama de espaço-tempo abaixo e escolha uma das seguintes
alternativas, justi�cando-a:
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a) Tanto a lembre quanto a tartaruga acham que ganharam.
b) Tanto a lembre quanto a tartaruga acham que perderam.
c) A lebre acha que ganhou e a tartaruga acha que perdeu.
d) A lebre acha que perdeu e a tartaruga acha que ganhou.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
Complete o diagrama acima:
* Indique o instante de chegada t′L da lebre no seu referencial de repouso.
* Indique onde está a tartaruga na sua trajetória (linha de universo) neste instante
t′L
* Indique o instante de chegada t′T da tartaruga no seu referencial de repouso.
* Indique onde está a lebre na sua trajetória no instante t′T .
Resposta: a)

5. Lâmpadas na rua.
Cinco lâmpadas, A, B, C, D e E, estão localizadas ao longo do eixo x e igualmente
espaçadas, como mostra a �gura abaixo.

Elas acendem em instantes tA, tB, tC , tD e tE, no referencial ligado à rua, como
indicado no diagram espaço-tempo.
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a) No referencial da rua, em qual ordem se acendem as lâmpadas?
b) Em qual ordem a luz das lâmpadas chega ao observador em x = 0?
Um carro se movimenta (da esquerda para a direita, como mostra a �gura) com
velocidade constante v = 0, 5c em relação ao chão. Em t′ = t = 0 o carro está
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em x′ = x = 0. O referencial do carro também está representado no diagrama de
espaço-tempo.
c) No referencial do carro, em qual ordem se acendem as lâmpadas?
d) Em qual ordem a luz das lâmpadas chega ao motorista?
e) Onde está o carro quando a luz da lâmpada D o alcança, segundo o observador da
rua?
Respostas:
a) Olhando ao longo do eixo ct, pois estamos no referencial da rua, vemos que
tA = tC < tD < tE < tB. Portanto, A e C acendem simultaneamente, seguidas
por D, E e �nalmente B.
b) A partir de cada um pontos A, B, D, E, traçamos a linha de universo de um
pulso de luz (linhas azuis). Vemos assim que a luz da lâmpada A chega primeiro ao
observador da rua, depois C, B, e D simultaneamente e �nalmente E.
c) Temos que traçar retas paralelas a x′ (linhas verdes), passando por cada um
dos pontos A, B, C, D e E e ver onde elas interceptam o eixo ct′. Encontramos:
t′D < t′C = t′E = 0 < t′A < t′B. Daí D acende primeiro, depois C e E simultaneamente,
depois A e B (no referencial do motorista).
d) No referencial do motorista, a luz também se propaga ao longo das linhas verme-
lhas. Daí os pulsos de luz chegam na seguinte ordem ao motorista: A, C, B, e D
juntos e E.
e) Quando a luz de D chega ao motorista (ponto M no diagrama epaço-tempo) vemos
que xA < xM < xB, ou seja, o carro está entre as lâmpadas A e B.
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