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Q.01 - Considere a observação abaixo, sobre um casal e seus filhos: 
Um homem de tipo sanguíneo A tem dois filhos com uma mulher de 
tipo sanguíneo B. O primeiro filho do casal apresenta tipo sanguíneo 
AB e o segundo filho é do tipo A. A partir dessa observação são feitas 
as seguintes afirmações: 
I. A mãe é heterozigótica. 
II. No caso de um acidente, os dois filhos podem doar sangue para 

o pai. 
III. Os dois filhos são heterozigóticos. 
 
Está correto o que se afirma em 
A) I, apenas. B) I e III, apenas. C) II e III, apenas. 
D) I e II, apenas. E) I, II e III. 
 
Q.02 - O heredograma mostra as tipagens sanguíneas para o sistema 
ABO de algumas pessoas de uma família. Sabe-se que Tatiana está 
grávida e o nome de seu bebê será Lucas. 
 

 
De acordo com os dados contidos no heredograma, os genótipos de 
Pedro, Tatiana e Rafaela são, respectivamente, __________, 
__________ e __________. Lucas poderá pertencer ao tipo 
sanguíneo __________. Assinale a alternativa que preenche, correta 
e respectivamente, as lacunas do texto. 
A) IAIA – IBi – IBIB – A ou B B) IAi – IBIB – IBIB – A ou AB 
C) IAIA – IBi – IBi – B ou AB D) IAIA – IBi – IBIB – A, B ou AB 
E) IAi – IBIB – IBi – B ou AB 
 
Q.03 - Os fenótipos do sistema sanguíneo ABO são determinados por 
um gene com alelos múltiplos. Sobre a herança dos grupos 
sanguíneos na espécie humana, é CORRETO afirmar: 
A) um casal formado por um homem com sangue do tipo O e uma 

mulher com sangue tipo B pode ter um filho com sangue do tipo 
AB. 

B) com relação à dominância, o tipo sanguíneo A é dominante sobre 
o tipo sanguíneo B, e ambos são dominantes sobre o tipo O. 

C) um casal formado por um homem com sangue do tipo A e uma 
mulher com sangue tipo B pode ter um filho com sangue do tipo 
O. 

D) uma pessoa com sangue do tipo AB pode doar para pessoas dos 
tipos A, B, AB e O, por ser considerado um doador universal. 

E) uma pessoa com sangue do tipo O recebe sangue de pessoas dos 
tipos A, B, AB e O, por ser considerado um receptor universal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.04 -  

 
 
A genealogia representa três gerações de indivíduos vivos de uma 
mesma família onde estão expressos o tipo sanguíneo da maioria 
deles para o sistema ABO. 
 
Com base nas informações do heredograma, é correto afirmar: 
A) Apenas 60% dos indivíduos representados são heterozigotos. 
B) O indivíduo 7 apresenta os dois aglutinogênios nas suas 

hemácias e, por isso, poderá doar sangue de forma compatível 
para seis pessoas nesse heredograma. 

C) Todos os indivíduos que apresentam um genótipo heterozigoto 
nesse heredogama também apresentam o mesmo fenótipo. 

D) Se o indivíduo 9 apresentar apenas aglutininas tipo anti-A no seu 
plasma, então existem quatro pessoas no heredograma que 
poderão doar sangue, de forma compatível, para ele. 

E) O mesmo indivíduo nesse heredograma que é capaz de doar 
sangue para todos os outros também será o único que poderá 
receber sangue de todos, sem distinção. 

 
Q.05 - Gustavo, Diogo e Joana são irmãos, filhos da mesma mãe e do 
mesmo pai. Através da tipagem sanguínea, descobriram que 
Gustavo pode doar sangue para Diogo e Joana; porém, não pode 
receber sangue de nenhum deles. Diogo, por sua vez, pode receber 
sangue de Joana e Gustavo, pois não apresenta nenhuma aglutinina 
no seu plasma. Já o sangue de Joana possui somente 
aglutinogênio/antígeno A.  
 
Com base nessas informações, assinale a alternativa CORRETA.  
A) Diogo pertence ao grupo O.    
B) Gustavo pertence ao grupo AB.    
C) Os pais pertencem aos grupos A e B.    
D) Joana pertence ao grupo B.    
E) Os pais pertencem aos grupos O e AB.    
 
Q.06 - O casal Fernando e Isabel planeja ter um filho e ambos têm 
sangue do tipo A. A mãe de Isabel tem sangue do tipo O. O pai e a 
mãe de Fernando têm sangue do tipo A, mas um outro filho deles 
tem sangue do tipo O. 
A) Com relação ao tipo sanguíneo, quais são os genótipos do pai e 

da mãe de Fernando? 
B) Qual é a probabilidade de que uma criança gerada por Fernando 

e Isabel tenha sangue do tipo O? 


