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Cor da pelagem em coelhos



Exercícios 

1- Sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de 
polialelia, marque a alternativa que indica 
corretamente a probabilidade de um coelho albino 
cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para 
himalaia e ter um filhote chinchila.himalaia e ter um filhote chinchila.

a) 0%.

b) 25%

c) 50%.

d) 75%.

e) 100%.

cc x CCh

Cc, Cc, Chc ,Chc

50% selvagem ou 

aguti
50% himalaia



Exercícios 

2- Qual é a prole de um coelho selvagem 

heterozigoto para himalaia com uma fêmea 

chinchila heterozigota para albina?

CCh x Cchc

CCch, Cc, CchCh, Chc

50% aguti ou selvagem

25% chinchila 25% himalaia



Sistema ABO

• IA=IB i



Doador universal

Receptor universal



Exercícios

1- Um casal tem dois filhos. Em relação ao sistema sanguíneo  um dos filhos é 

doador universal e o outro, receptor universal. Considere as seguintes 

possibilidades em relação ao fenótipo dos pais.

I. Um deles pode ser do grupo A o outro, do grupo B. I. Um deles pode ser do grupo A o outro, do grupo B. 

II. Um deles pode ser do grupo AB o outro, do grupo O. 

III. Os dois podem ser do grupo AB.

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.   

b) Apenas II.    

c) Apenas III.   

d) Apenas II e III.    

e) I, II e III.   

Filhos: ii  IAIB      

IAi x IBi



Exercícios

2-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.

Tipo O

Tipo AB
Tipo A• 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.   

Tipo A

IAi x IBi

IAIB, IAi, IBi, ii

25% AB, 25% A, 25%B, 

25%O



Exercícios

3- 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. IAIB
IAIB

IBIB

IBIB

IBi

IAIA IAi

IAi

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

IBi IAIBIBi

IAi IBIB IBi
B ou AB


