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Herança dos grupos sanguíneos
Genética do sexo

Exercícios

[ QUESTÃO 01]

As aglutininas são proteínas encontradas no plasma sanguíneo. As aglutininas são
anticorpos que reagem com os aglutinogênios. Assinale a alternativa correta que
corresponde ao preenchimento do quadro em ordem de A para O.

a) Anti-A / anti-B / nenhuma / anti-A e anti-B
b) Anti-B / anti-A / anti-A e anti-B / nenhuma.
c) Anti-A / anti-B / anti-A e anti-B / nenhuma.
d) Anti-B / anti-A / nenhuma / anti-A e anti-B.
e) Anti-B / anti-B / nenhuma / anti-A e anti-B.

Anti-B

Anti-A

--

Anti-A e Anti-B
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[ QUESTÃO 02]
Estudantes discutindo a respeito do sangue humano elaboraram as seguintes afirmativas sobre
o assunto.

I. As hemácias humanas são iguais às das aves, não possuindo núcleo, o que otimiza a ação de
transporte de oxigênio.

II. Pessoas do tipo sanguíneo A podem ser doadoras para pessoas de tipo sanguíneo AB, pois
indivíduos que possuem o sangue AB não apresentam anticorpos anti-A e nem anticorpos anti-B
em seu sangue.

III. Uma mãe que possui o sangue Rh– e tem um filho com sangue Rh+, configura uma situação
de risco de eritroblastose fetal em caso de outro filho Rh+.

IV. O portador de sangue tipo O é conhecido como receptor universal, visto que o indivíduo que
possui esse tipo sanguíneo não produz os anticorpos anti-A e anti-B.

Estão corretas as afirmativas

a) I e III, apenas.       b) II e III, apenas       c) III e IV, apenas.       d) I e IV, apenas.

Errado

Certo

Certo

Errado

[ QUESTÃO 03]

Sobre o tipo sanguíneo AB, na hemácia os aglutinogênios serão A e B, no soro a

aglutinina será:

a) Anti-B.

b) Anti-A.

c) Anti-A e Anti-B.

d) Anti-O.

e) Nenhuma.
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[ QUESTÃO 04]

Os estudantes Carolina e Arthur, que nunca doaram ou receberam sangue durante a

vida, conversavam sobre os diferentes tipos sanguíneos existentes. Carolina disse que

seu sangue possui aglutinina anti-A, mas não a aglutinina anti-B. Já Arthur revelou que

seu sangue possui os dois tipos de aglutinogênios (A e B). Os tipos sanguíneos de

Carolina e Arthur são, respectivamente:

a) B e AB.

b) A e O.

c) A e AB.

d) B e O.

[ QUESTÃO 05]

Existe uma correspondência entre genótipos e fenótipos do sistema sanguíneo ABO.

Assim, uma mulher com fenótipo tipo AB, casada com um homem com fenótipo tipo O,

poderá ter filhos com:

a) Somente fenótipo tipo AB.

b) Somente fenótipo tipo A.

c) Somente fenótipo tipo B.

d) Fenótipos tipos A ou B.

e) Somente fenótipo tipo O.

Cruzamento: IAIB x ii

IAi IAi IBi IBi
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[ QUESTÃO 06]

A Eritroblastose Fetal é uma doença hemolítica que decorre de uma
incompatibilidade do grupo Rh entre a mãe e seu bebê. O contato do sangue
da mãe com o sangue do bebê induzirá a produção de anticorpos anti-Rh na
mãe. Assim sendo, qual dos seguintes fenótipos é o responsável pelo
aparecimento dessa doença no feto em uma posterior gestação?

a) Mãe Rh+, pai Rh+ e filho Rh+

b) Mãe Rh-, pai Rh+ e filho Rh

c) Mãe Rh+, pai Rh- e filho Rh+

d) Mãe Rh-, pai Rh+ e filho Rh+

e) Mãe Rh+, pai Rh+ e filho Rh-

[Questão 07]

O daltonismo é uma condição hereditária caracterizada por uma anomalia na distinção de

algumas cores. Essa condição é recessiva e ligada ao sexo, ou seja, o gene responsável pelo

daltonismo está presente em um locus gênico do cromossomo X.

Sobre o daltonismo, é correto afirmar que

a) filhas de homens daltônicos são sempre daltônicas.

b) filhos de mulheres daltônicas são sempre daltônicos.

c) filhos de homens daltônicos são sempre daltônicos.

d) filhas de homens daltônicos possuem 50% de chance de herdarem o alelo mutado do pai.
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[Questão 08]

A calvície incomoda os homens há muitos anos, entretanto graças aos avanços científicos, o

homem tem conseguido atrasá-la ou evitá-la. Sendo assim, qual a probabilidade de um casal

não calvo ter um menino (sexo masculino) calvo, sabendo que já tem um filho calvo?

a) 33,33%.

b) 0%.

c) 25%.

d) 12,5%.

e) 50%.

Homem C2C2 x C1C2 Mulher

C1C2     C1C2     C2C2     C2C2 P = ½ x ½ = ¼ 

[Questão 09]
Genes letais ligados ao sexo são aqueles que, por levar à morte, alterarão a proporção dos sexos em uma prole.

A distrofia muscular de Duchenne é um distúrbio no qual o indivíduo afetado, embora aparentemente normal

no início da infância, exibe um progressivo desgaste dos músculos, resultando em confinamento em uma

cadeira de rodas em torno de 12 anos de idade e morte na juventude, geralmente antes dos 20 anos de idade.

Como a hemofilia, esse distúrbio é ocasionado por um gene recessivo ligado ao sexo. Baseado nestas

informações, quais as proporções aproximadas (mulher/ homem), inicial e final, respectivamente, dos

descendentes de vários casamentos entre mulheres heterozigotas e homens normais para o distúrbio em

questão? (Considere a proporção inicial a apresentada entre os descendentes ao nascer e a final àquela

apresentada entre os descendentes ao atingir a idade de 30 anos).

a) inicial – 1:1; final – 1:0.

b) inicial – 1:0; final – 1:1.

c) inicial – 2:1; final – 1:1.

d) inicial – 1:1; final – 2:1.

e) inicial – 2:1; final – 2:1.

XDXd x XDY

XDXD XDXD XDY XdY

Mulheres heterozigotas Homens normais

Morte
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Obrigado!!
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