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Prova de Geometria diferencial

Justifique cada passo de sua resposta, a questão 3 vale 3 e as outras 1.

Questão 1. Determine as curvas regulares do plano cujas retas normais se interceptam
em um ponto fixo.
Questão 2. Duas curvas no espaço α(t) e β(t) são ditas curvas de Bertrand se em pontos
correspondentes têm a mesma reta normal, prove que:
a) A distancia entre pontos correspondentes é constante.
b) O ângulo entre as retas tangentes de pontos correspondentes é constante.
Questão 3. Uma superf́ıcie é chamada de Helicoidal , se admite uma parametrização
X(u, v) = (ucosv, usenv, λ(u) + δv), onde λ : R → R2 é uma função diferenciavel real e δ
é uma constante real.
a) Determine a condição para X ser regular.
b) Encontre a primeira e segunda forma fundamental.
c) Encontre a curvatura meia H e a curvatura Gaussiana K.
d) De exemplos de superf́ıcies Helicoidais minimas (H=0)
Questão 4 Seja X(u, v) = (cosu, senu, v), (u, v) ∈ R2 uma parametrização do cilindro,
determine todas as geodesicas.
Questão 5 Mostre que cada uma das equações (a, b, c ̸= 0, constantes reais)
x2 + y2 + z2 = ax,
x2 + y2 + z2 = by,
x2 + y2 + z2 = cz
define uma superf́ıcie regular e que elas se interceptam ortogonalmente.
Questão 6 Considere duas superf́ıcies X(u, v) e X̃(u, v), (u, v) ∈ R2. Seja α uma curva
comun as duas superf́ıcies, isto é, α(t) = X(u(t), v(t)) = X̃(u(t), v(t)). Suponha que o
ângulo entre as duas superf́ıcies é constante ao longo de α. Verifique que α é uma linha
de curvaturade X se, e só se, α é uma linha de curvatura de X̃
Questão 7 Seja S uma superficie homeomorfa a um cilindro com curvatura Gaussiana
K < 0. Então, S tem no máximo uma geodesica fechada simples.
Questão 8 Justifique porque as superf́ıcies abaixo não são localmente isométricas duas
a duas
a) esfera x2 + y2 + z2 = 1,
b) Cilindro x2 + y2 = 1,
c) Hiperboloide x2 + y2 − z2 = 1.
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