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1) Considere a aplicação ant́ıpoda A : Sn → Sn dada por A(p) = −p. Mostre que A é uma isometria
da esfera Sn. Utilize este fato para introduzir uma métrica Riemanniana no espaço projetivo real
Pn(R) tal que a projeção natural π : Sn → Pn(R) seja uma isometria local.

2) a) Defina curva divergente em uma variedade Riemanniana M ;
b) Mostre que M é completa se, e somente se, o comprimento de qualquer curva divergente é ilimitado;
c) Considere o semi-plano R2

+ = {(x, y) ∈ R2 ; y > 0}. Defina em R2
+ a métrica de Lobatchevski

g11 = g22 =
1

y2
e g12 = 0.

Mostre que, com essa métrica, R2
+ é uma variedade Riemanniana completa.

3) Seja M uma variedade Riemanniana com a propriedade que dados dois pontos quaisquer p, q ∈M ,
o transporte paralelo de p a q não depende da curva que liga p a q. Prove que a curvatura de M é
identicamente nula, isto é, para todo X, Y, Z ∈ X (M), R(X, Y )Z = 0.

4) Considere a imersão x : R2 → R4 dada por

x(θ, ϕ) =
1√
2

(cos θ, sin θ, cosϕ, sinϕ), (θ, ϕ) ∈ R2.

a) Mostre que os vetores e1 = (− sin θ, cos θ, 0, 0), e2 = (0, 0,− sinϕ, cosϕ) formam uma base orto-
normal do espaço tangente e que os vetores

η1 =
1√
2

(cos θ, sin θ, cosϕ, sinϕ), η2 =
1√
2

(− cos θ,− sin θ, cosϕ, sinϕ)

formam uma base ortonormal do espaço normal.
b) Encontre as matrizes que representam as aplicações lineares auto-adjuntas Sη1 e Sη2 na base

{e1, e2}.
c) Mostre que a imersão do toro T2 na esfera unitária S3 induzida por x é uma imersão mı́nima.

5) a) Defina Variedade de Einstein;
b) Mostre que se M3 é uma variedade de Einstein conexa, então M3 tem curvatura seccional

constante.

6) Caracterize os Campos de Jacobi em variedades de curvatura seccional constante.

Boa Sorte!!


