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Genética Mendeliana – Grupos sanguíneos 9º ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 34 – Atividades 

 
01. Uma mulher de sangue tipo A, casada com um homem de sangue tipo B, teve um filho de sangue 

tipo O. Se o casal vier a ter outra criança, qual a probabilidade de terem uma criança com sangue do 
tipo O ou AB? 

 
02. Em um dos vários programas televisivos, onde é muito frequente a presença de pessoas em busca 

da confirmação da paternidade, surge uma mulher que alega ser a filha de um famoso astro de 
televisão e requer que a paternidade seja reconhecida. Encaminhada ao tribunal de justiça, o juiz 
encarregado do caso solicita a retirada de uma amostra de sangue dessa pessoa e do suposto pai. 
Após a análise da tipagem sanguínea obteve-se o seguinte resultado: a mulher é do tipo AB, Rh 
negativo e o homem O, Rh negativo. Com base nessas informações, qual seria o veredito do juiz 
sobre essa questão?  

 
03. 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.  

 

 
 
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 a 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. 
 
04. Observe o diagrama geral das possíveis trocas sanguíneas por doação e recepção no sistema "ABO" 

e indique quais setas estão erradas. 
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05. Para que haja possibilidade de ocorrência de eritroblastose fetal (doença hemolítica do recém-
nascido), é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham, respectivamente, quais tipos sanguíneos e 
quais genótipos? 

 
06. Indique qual a probabilidade do casal 3 x 4 terem uma criança do tipo B e do sexo feminino. 

 

 
 
07. No heredograma a seguir estão indicados os fenótipos dos grupos sanguíneos ABO e Rh. O indivíduo 

6 deverá ser, em relação aos sistemas ABO e Rh, respectivamente:  
 

 
 

a) heterozigoto - heterozigoto.  
b) heterozigoto - homozigoto dominante. 
c) heterozigoto - homozigoto recessivo. 
d) homozigoto - heterozigoto.  
e) homozigoto - homozigoto dominante. 

 
08. No heredograma estão indicados os tipos sanguíneos de alguns indivíduos de uma família de acordo 

com os sistemas ABO e Rh.  
a) Considerando que o pai de João apresenta somente aglutininas anti-B no plasma, qual o seu tipo 

sanguíneo quanto ao sistema ABO?  Qual a probabilidade de João ter uma irmã com tipo 
sanguíneo O? 

b) Considere que João nasceu com eritroblastose fetal e que sua mãe esteja grávida. Explique por 
que existe a possibilidade de o futuro irmão de João também apresentar a eritroblastose fetal.  
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09. Antes do advento da análise de DNA na genética forense, a tipagem dos grupos sanguíneos do 
sistema ABO era amplamente utilizada em investigações criminais. No exemplo hipotético abaixo, os 
investigadores forenses coletaram amostras de sangue da vítima, do sangue encontrado na cena do 
crime e do sangue dos suspeitos. No laboratório, realizaram o teste de aglutinação e obtiveram os 
resultados representados na tabela a seguir: 

 

 
 

Com base nos resultados da técnica de aglutinação responda os itens seguintes: 
a) Os investigadores podem usar o sistema ABO para "excluir" quais suspeitos? 
b) Qual o genótipo da amostra de sangue coletada na cena do crime? 
c) Qual o fenótipo do tipo sanguíneo do suspeito 1? 

 
10. O heredograma abaixo é uma representação gráfica da herança dos sistemas ABO e Rh em uma 

família hipotética. As informações contidas nos símbolos são referentes aos fenótipos dos indivíduos. 

 
 

a) Qual o padrão de herança do sistema Rh negativo?  
b) Indique qual(is) indivíduo(s) do heredograma é(são) COM CERTEZA duplo-homozigoto 

(homozigoto para o sistema ABO e para o sistema Rh).  
c) Em um banco de sangue, estão armazenados 93 litros de sangue distribuídos entre os diversos 

tipos sanguíneos, conforme abaixo:  
 

 
 

Obs.: a representação gráfica das bolsas é apenas ilustrativa. 
 
Sabendo-se que o indivíduo III-4 não deve receber sangue do tipo sanguíneo dos seus pais, avós, 
tios e primas representados no heredograma, qual o volume total em litros de sangue que esse 
banco tem disponível para pessoas com o mesmo tipo sanguíneo desse indivíduo?   
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11. O sangue de Orlando aglutina quando colocado em presença de soro contendo imunoglobulinas ou 
aglutininas anti-A, e não aglutina quando colocado em presença de imunoglobulinas ou aglutininas 
anti-B. Orlando casa-se com Leila, que apresenta aglutinações inversas. O casal tem um filho cujo 
sangue não aglutina em nenhum dos dois tipos de soro.  
a) Qual o genótipo dos pais?  
b) Qual a probabilidade de esse casal ter uma criança cujo sangue aglutine nos dois tipos de soro? 

Justifique sua resposta. 
 
12. Para desvendar crimes, a polícia científica costuma coletar e analisar diversos resíduos encontrados 

no local do crime. Na investigação de um assassinato, resíduos de sangue foram analisados para 
uma melhor identificação. Sangue do tipo AB Rh+ foi coletado no local. Sabendo-se que o pai da 
vítima tem o tipo sanguíneo O Rh– e a mãe tem o tipo AB Rh+, há possibilidade de o sangue ser da 
vítima? Justifique sua resposta. 

 


