
TOPOLOXIA DE SUPERFICIES RESPOSTAS PROBA INTERMEDIA

1. Da primeira cuestión, de carácter teórico, no curso déronse dúas respostas:

a primeira, no Exemplo 3.1.3, para un conxunto E nun espazo Hausdorff X, tal que
p ∈ E′ pero p /∈ E, constrúıuse unha cobertura aberta de E que non admite ningunha
subcobertura finita.

a segunda consistiu na demostración do seguinte resultado, que é máis forte que a
condición do compacto de ser pechado:

Sexa X un espazo Hausdorff, K un subconxunto compacto de X. Dado x /∈ K, existen
conxuntos abertos disxuntos U, V en X tal que x ∈ U e K ⊂ V .

Contra-exemplos: un subconxunto propio dun espazo coa topolox́ıa trivial, o espazo de
Sierpinski tomando como compacto o punto que non é un conxunto pechado, calquera
compacto da recta de Kolmogorov...

2. a) Sexa E a unión de S1 e dúas rectas en X. É un subconxunto conexo e conexo por
camiños. Dous puntos calquera de X diferentes de (0, 0) están nun conxunto coma
este. Logo X − {(0, 0)} é conexo e conexo por camiños. Como (0, 0) é un punto de
acumulación de X − {(0, 0)}, todo X é conexo.

b) O espazo X non é localmente conexo no punto (0, 0). As rectas de X cortan ás bólas
abertas BX((0, 0), r) con r ≤ 1 en subconxuntos conexos abertos e pechados; os non
baleiros son compoñentes conexas desa veciñanza; outra é {(0, 0)}. Ningunha desas
bólas, pois, é conexa por camiños. Nos restantes puntos o espazo é localmente conexo
por camiños.

c) Sexa σ : [0, 1]→ X un camiño con σ(0) = (0, 0). Imos ver que σ é constante, σ(t) =
(0, 0) para todo t ∈ [0, 1]. Ou sexa, que σ−1((0, 0)) = [0, 1]. Para iso, imos comprobar
que σ−1((0, 0)) é un subconxunto aberto, pechado e non baleiro do intervalo. Para ver
que é aberto, sexa t ∈ σ−1((0, 0)) e sexa BX((0, 0), r) con r ≤ 1. Por continuidade,
hai unha veciñanza aberta de t, que podemos tomar conexa, con imaxe na bóla
BX((0, 0), r). Como a veciñanza é conexa, a imaxe estará toda ela na compoñente
conexa de σ(t), que é {(0, 0)}.

3. Sexa p : S2 → P 2 a proxección cociente.

a) Conexidade.- Como S2 é conexa, o plano proxectivo é un espazo topolóxico conexo.

b) Compacidade.- Como S2 é compacta, o plano proxectivo é un espazo topolóxico com-
pacto.

c) Carácter localmente euclidiano.- Sexa U ⊂ S2 un hemisferio aberto. Sexa −U o
conxunto de puntos antipodais dos puntos de U , ou sexa, o hemisferio aberto com-
plementario. Verif́ıcase

p−1p(U) = U ∪ (−U)) .

Logo p(U) será aberto. O mesmo argumento vale para calquera subconxunto aberto
V de U . Polo tanto, p restrinxida a U é un homeomorfismo sobre o aberto p(U).
Deste argumento dedúcese, tamén, que p é unha aplicación aberta.

d) Carácter Hausdorff.- Sexan x e y dous puntos diferentes de P 2, x e y dúas preimaxes
en S2. Trátase de constrúır abertos U e V contendo a x e y, respectivamente, e tais
que p(U) ∩ p(V ) = ∅. Se tomamos r ≤ mı́n{d(x, y)/2, d(x,−y)/2}, abonda coller
U = B2(x, r), V = B2(y, r).

e) Condición de numerabilidade.- Por ser localmente euclidiano e compacto, P 2 é se-
gundo enumerábel.
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