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Resumo: De acordo com (MILIES, [1998]) a teoria dos anéis de grupo é um local de
encontro de múltiplas teorias algébricas.

Assim, neste trabalho, iremos abordar a Teoria de Anéis de Grupos, que tem papel
central na teoria de representação de grupo. Em particular iremos abordar o problema
intitulado como “O Problema do Isomorfismo para Anéis de Grupos” que pode ser enun-
ciando da seguinte maneira:

Dados grupos G e H e um corpo K, é suficiente que KG seja isomorfo à KH

para G ser isomorfo à H?

Ainda de acordo com (MILIES, [1998]), trata-se de um problema em aberto para
grupos em geral, mas alguns casos já foram demonstrados, além de várias pesquisas
relevantes na área. E neste trabalho, abordaremos especificamente o caso dos anéis dos
inteiros e grupos finitos abelianos, caso esse que conseguimos o seguinte resultado

Sejam G um grupo finito abeliano e H um grupo qualquer, se ZG é isomorfo
à ZH, então G é isomorfo à H.

Para a obtenção deste resultado estudaremos tópicos relacionados às teorias de anéis,
grupos, representação de grupos, módulos, produto tensorial e anéis de grupos.

Dentre os tópicos, vale ressaltar o estudo da representação de grupo regular, de maneira
simplória, uma representação de um dado grupo G é um modo de enxergá-lo por meio de
uma estrutura bem conhecida, como as matrizes, e desta forma, podemos utilizarmos das
propriedades matriciais. Um importante conceito para o decorrer dos estudos e intenções
de resultados, como por exemplo o seguinte resultado que relaciona a representação de
grupo regular com a definição de anel de grupo: seja ZG um anel de grupo, com G um
grupo finito de ordem n, se ↵ 2 ZG é um elemento invert́ıvel de ordem finita tal que
↵e 6= 0, então ↵e = ±1. O resultado é denominado Resultado de Higman e auxilia na
demonstração do teorema central do trabalho.
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