
Problema 2.1
Uma part́icula de massa de repouso M0 se move com velocidade v = vx̂

tal que sua energia cinética é de 1
4M0c

2 no referencial do laboratório. Num
determinado instante, ela se desintegra em duas part́iculas identicas de massa
m0 = 3

10M0 que se movem paralelamente ao eixo x. Determine:
a) A velocidade v da particula M0, antes do decaimento, no sistema do

laboratório.
b) As velocidades ú1 e ú2 das part́iculas de massa m0 no referencial do seu

centro de massa.
c) As velocidades u1 e u2 das part́iculas de massa m0 no referencial do

laboratório.
Problema 2.2
Receber equacao

E =
√

m2
0c

4 + p2 .

Problema 2.3
Mostre que o comprimento de onda de de Broglie de uma part́icula de carg e

e massa de repouso m0, acelerada a partir do repouso e adquirindo velocidades
relátivisticas, é dada como funcao do potencial acelerador V pela expressao

λ =
h√

2m0c2eV

(
1 +

eV

2m0c2

)
.

Dica: usar relacao de de Broglie 1
λ = p

h .

Problema 2.4
Uma part́icula de massa m está em repouso num referencial K. Uma segunda

particula, igual à primeira, se move no sentido positivo do eixo x com velocidade
v. Após uma interacao, as duas part́iculas formam uma só. Calcule

a) A massa de repouso M da nova part́icula.
b) A velocidade V da nova part́icula.

Problema 2.5
Um elétron, inicialmente em repouso num referencial K, está sendo acelerado

por um campo elétrico ~E = V
m x̂. Calcule o módulo da velocidade do elétron em

funcão do tempo.
Problema 2.6
Num referencial K, o campo eletro magnético é dado por ~E = (Ex, Ey, Ez) ; ~H =

(0, 0, 0) . Outro referencial Ḱ se move ao longo do eixo x do primeiro com ve-
locidade v. Calcule as componentes deste campo no referencial Ḱ.

Problema 2.7
Provar que tensor do campo eletromagnetico Fµν = ∂µAν − ∂νAµ pode ser

escrito atraves do campo eletrico e campo magnetico como

Fµν =


0 Ex Ey Ez

−Ex 0 −Hz Hy

−Ey Hz 0 −Hx

−Ez −Hy Hx 0

 .
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Problema 2.8
Mostrar que lagrangiana do campo eletromagnetico L = − 1

4FµνFµν pode ser

escrito atraves do campo eletrico e campo magnetico como L = 1
2

(
~E2 − ~H2

)
.

Problema 2.9
Mostrar que vetor do 4-velocidade é perpendicular para vetor do 4-acelerecão.
Problema 2.10
Provar que
A) div rot ~A = 0 para qualquer vetor ~A (x) .
B) rot grad ϕ (x) = 0 para qualquer funcao ϕ (x) .
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