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 Exercícios Polialelia e Sistemas Sanguíneos 
 
1. (UFRGS) Coelhos podem ter quatro tipos de pelagem: chinchila, himalaia, aguti e 
albina, resultantes das combinações de quatro diferentes alelos de um mesmo loco. Num 
experimento, animais com diferentes fenótipos foram cruzados várias vezes. Os resultados, 
expressos em número de descendentes, constam na tabela a seguir. 
 

 
 
Se o animal progenitor aguti do cruzamento 1 for utilizado para a obtenção de filhotes com 
o progenitor chinchila do cruzamento 4, que proporção de descendentes poderemos prever?  

a) 1 aguti: 1 chinchila.  
b) 1 aguti: 1 himalaia.  
c) 9 aguti: 3 himalaia: 3 chinchila: 1 albino.  
d) 2 aguti: 1 chinchila: 1 himalaia.  
e) 3 aguti: 1 chinchila.  

 
 
2. O cruzamento de coelhos agutis homozigóticos com coelhos albinos produzirá descendência 
constituída por 

a) 100% de coelhos agutis. 
b) 75% de coelhos agutis e 25% de albinos. 
c) 50% de coelhos agutis, 50% de albinos. 
d) 25% de coelhos agutis, 25% de chinchilas, 25% de himalaias e 25% de albinos. 

 
 
3. (Unifor) Determinando-se, através de teste bioquímico, que uma pessoa pertence ao grupo 
sangüíneo A, está determinado, em relação ao grupo ABO:  

a) O fenótipo da pessoa.  
b) O genótipo da pessoa. 
c) Que a pessoa é homozigoto.  
d) Que a pessoa é heterozigota.  
e) Que a pessoa só possui genes recessivos. 

 
 
4. (IMS-SP) Em uma criança do grupo sangüíneo A e filha de uma mulher do grupo sangüíneo B, 
o grupo sangüíneo do pai deve ser: 

a) A.  
b) A ou AB.  
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c) AB ou O.  
d) B ou O.  
e) Nenhuma das alternativas.  

 
 
5. Em uma família, o homem é do grupo sangüíneo A, homozigoto. A mulher é do grupo 
sangüíneo O e as crianças são dos grupos A, AB e O. Quais das crianças são adotivas? 

a) AB e O.  
b) A e O. 
c) A e AB. 
d) O e B.  

 
 
6. Um banco de sangue possui 5 litros de sangue tipo AB, 3 litros tipo A, 8 litros tipo B e 2 litros 
tipo O. Para transfusões em indivíduos tipo O, A, B e AB, estão disponíveis, respectivamente:  

a) 2, 5, 10 e 18 litros. 
b) 2, 3, 5 e 8 litros.  
c) 18, 8, 13 e 5 litros. 
d) 7, 5, 10 e 11 litros. 

 
 
7. Um homem com Rh+ heterozigótico casa-se com uma mulher Rh-. Em relação aos filhos do 
casal, é CORRETO afirmar: 

a) Os filhos serão Rh+ e Rh-. 
b) Todos os filhos serão Rh+  
c) Não há possibilidade de terem filhos com eritroblastose fetal.  
d) O primeiro filho será Rh+.  

 
 
8. Quando Kal Landsteiner, no início do século 20, descobriu os grupos sangüíneos ABO, 
ninguém previa as aplicações práticas de seu trabalho. Em 1940, ele mesmo, junto com Winer, 
“brincando” com sangue de macaco, descobriram o Sistema Rh, naquele momento mera 
curiosidade científica. Logo após a descoberta, foi constatado que o fator Rh era responsável pela 
doença do recémnascido chamada eritroblastose fetal (ou doença hemolítica do recém nascido). 
Ela é caracterizada pela destruição das hemácias do feto, que, se for acentuada, acarretará uma 
série de conseqüências. A eritroblastose fetal pode ocorrer apenas num tipo de situação:  

a) A mãe é Rh+ e o pai é Rh 
b) A mãe é Rh- e o pai Rh+  
c) A mãe é Rh+ e o pai é Rh+ 
d) A mãe é Rh- e o pai é Rh 

 
 
9. (UNIMONTES) A técnica usualmente empregada para a determinação dos grupos sanguíneos 
é a prova de aglutinação, feita em lâminas ou em tubos, com soros contendo anticorpos de 
especificidade conhecida. O tipo sanguíneo é determinado pela observação da ocorrência ou não 
da reação de aglutinação. A figura abaixo representa o resultado do exame feito em uma mulher 
casada com um homem do sangue tipo O, Fator Rh negativo. Analise-a.  
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Considerando a figura, os dados apresentados e o assunto relacionado a eles, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:  

a) Caso essa mulher seja heterozigota para os alelos do sistema ABO e do Fator Rh, esse 
casal poderá ter filho com alelos homozigotos para as duas características.  

b) Ao ser realizado o mesmo exame no homem citado, ocorrerá aglutinação com os três tipos 
de soros.  

c) Todos os filhos desse casal apresentam resultados para o Fator Rh iguais ao 
resultado apresentado pela mãe.  

d) A mulher citada pode receber transfusão sanguínea de doadores do sangue tipo B, Fator 
Rh positivo.  

 
 
10.  (EFOA-MG) A cor do pelo em coelhos depende de uma serie de alelos múltiplos: C, cch, ch, e 
ca, responsáveis, respectivamente, pelas pelagens selvagem (aguti), chinchila, himalaia e albina. 
A relação de dominância entre eles é C > cch > ch >ca. Um criador colocou uma fêmea himalaia e 
dois machos chinchilas, de genótipos diferentes, em uma mesma gaiola. Depois de um certo 
tempo, nasceram 8 coelhinhos, sendo 4 chinchilas, 2 himalaias e 2 albinos. Com base nesses 
dados, responda: 
a) Qual o genótipo da fêmea himalaia e do macho chinchila que a fertilizou? 
b) Qual o resultado fenotípico esperado se a mesma fêmea himalaia cruzar com outro macho 
chinchila e nascerem outros 8 coelhinhos? 
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 Gabarito  
 
1. D 
2. A 
3. A 
4. B 
5. A 
6. A 
7. A 
8. B 
9. A 
10. a) Colocamos no quadro de Punnet os filhotes na proporção 2:1:1 
 

      

  Cch_ Ch_ 

  Cch_ caca 

 
Sabendo-se que cada filhote recebe um alelo do pai e outro da mãe, completamos o quadro. 
 

  Ch ca 

Cch Cch_ Cch_ 

ca Ch_ caca 

  
O genótipo da fêmea é Chca, e o genótipo do macho é Cchca. 
 
b) O problema nos fala que o genótipo dos dois coelhos machos chinchilas são diferentes, 
portanto se o primeiro macho tem o genótipo Cchca, o outro só pode ser CchCh. 
 
Cruzamento da fêmea himalaia com o macho chinchila: 
Chca x CchCh 
 
ChCch ChCh Cchca Chca        –>  50% chinchila e 50% himalaio 
 


