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16 de dezembro de 2011 —- Duração: 3 horas

Nome:
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Esta prova vale 10, 0 pontos.

Não é permitido usar calculadora.

Use frente e verso.

Q denota o corpo dos racionais.

Mostre todo seu trabalho

Pontos

1)

2)

3)

4)

5)

Total:

1



1. (2 pontos)

(a) Determinar os grupos abelianos não isomorfos de ordem 360.

(b) Sejam r e s números racionais não nulos. Prove que
Q(
√

r) = Q(
√

s) se e somente se existe um número racional c tal que
r = sc2.

2. (2.5 pontos)

(a) Mostre que em um grupo G de ordem 385 existe um único 7-Sylow
subgrupo P e que P está contido em Z(G), o centro de G.
(Sugestão para a segunda afirmação: Mostre que

G = {g ∈ G | gx = xg, para todo x ∈ P}.)

(b) Prove (Não cite resultados) que não existe um grupo finito G tal
que |G/Z(G)| = 15.

3. (1.0) Sejam R um anel com elemento identidade 1 e M um ideal próprio
de R. Suponha que todo elemento de R\M é uma unidade em R. Prove
que M é um ideal maximal de R e que é o único ideal maximal de R.

4. (1.0 ponto)

(a) Construa uma extensão Kn de Q tal que
[Kn : Q] = n, para todo n ≥ 1.

(b) Quantas classes de conjugação tem S6?

5. (3.5 pontos) Seja K o corpo de raizes de x6 − 2 sobre Q.

(a) Determine o grupo de Galois de K sobre Q. Êle é isomorfo a que
grupo?

(b) Determine todos os subcorpos de K que são de grau 2 sobre Q.
Justifique.

(c) Determine um subcorpo de K que é normal sobre Q, de grau 6.
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