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01. O grupo ARH+ é doador para ARH+ e para ABRH+ o receptor universal ideal.

 Resposta: B

02. Pessoas com genótipo (ii) pertencem ao grupo O e possuem as aglutininas anti-A e anti-B no plasma. Por esse motivo, somente podem 
ser transfundidos com sangue do tipo O.

 Resposta: D

03. Pais: ♂ iirr × ♀iiRr
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 Resposta: B

04. Tendo o mesmo tipo sanguíneo, grupo AB, o casal Silva poderia ter fi lhos dos grupos A, B e AB. O fi lho pertencente ao grupo O seria 
adotado. 

Resposta: A

05. O sangue do tipo A apresenta apenas o aglutinogênio A na membrana das hemácias e, consequentemente, será aglutinado apenas 
pelo soro anti-A utilizado no teste. O lote de código [II], com 25 litros, pertence ao grupo A.

Resposta: B

06. Um homem do grupo A, homozigoto (IAIA), não pode ser pai de uma criança do grupo B, com genótipo IBIB ou IBi.

Resposta: A

07. Nas hemácias do grupo B encontramos o aglutinogênio B e, no plasma, a aglutinina anti-A.

Resposta: D

08. Pais: ♀ IAi rr e ♂ IBi Rr
Filha: ORh+ (ii Rr)
Marido: IBi Rr
P(criança ORh–) = P(ii rr) = 
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Resposta: A

09. O tipo sanguíneo AB pode receber sangue de qualquer doador, desta forma não haverá problemas na transfusão. Como este indivíduo 
é do tipo Rh negativo, ele somente poderá receber sangue do mesmo tipo (Rh negativo) caso venha a receber doação de sangue tipo 
Rh positivo haverá produção de anticorpos. Portanto, há uma probabilidade de 50% de haver incompatibilidade, ou seja, 1/2.

Resposta: B

10. Pais: IAi × ii
Filhos: 50% IAi (grupo A); 50% ii (grupo O)

Resposta: A

11. A mulher Rh– é sensibilizada por transfusão Rh+ ou pela passagem de hemácias de fi lhos Rh+ pela placenta.

 Resposta: B

12. Sendo Capitu pertencente ao grupo sanguíneo AB Rh+ e Ezequiel, provavelmente, dos grupos A ou AB e Rh positivo ou negativo, 
Ezequiel poderia ser fi lho de ambos por pertencer ao grupo A Rh positivo.

 Resposta: B
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13. Uma pessoa do grupo sanguíneo A possui genótipo IAIA ou IAi; do grupo B genótipo IBIB ou IBi; do grupo AB genótipo IAIB e do grupo 
O genótipo ii. Num caso de paternidade duvidosa em que a mulher for do grupo B, o homem do grupo AB e a criança do grupo O, 
está descartada a hipótese desse homem ser pai da criança, pois a mesma teria que ter em seu genótipo ou o alelo IA ou o alelo IB,
o que não ocorre.

 Resposta: C
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pais: IAi × IBi (Guilherme e Joana ou Joana e Guilherme).
fi lhos: 25% IAIB, 25% IAi, 25% IBi, 25% ii.

Resposta: C

15. Uma criança pertencente ao grupo O, com genótipo ii, não pode ser fi lho(a) de um indivíduo do grupo AB, com genótipo IAIB. 

Resposta: D

16. O grupo AB é considerado receptor universal porque não possui a aglutinina (anticorpos) anti-A e anti-B no plasma sanguíneo. 

Resposta: D

17. Um casal de indivíduos pertencentes aos grupos A e B, heterozigotos, podem ter fi lhos dos grupos O e AB. O esquema a seguir mostra 
os resultados:
pais: IAi  x  IBi
fi lhos: IAi, IBi, IAIB e ii.  

Resposta: A

18. Pais: (A) IAIA  ×  (AB) IAIB 
Filho: (A) IAIA

O homem do grupo A morreu por ter ser sido transfundido com sangue dos grupos B ou AB.  

Resposta: B

19. Joana pode receber qualquer tipo de sangue no sistema ABO, por ser AB e receptora universal. Sendo Rh negativo, Joana, 
necessariamente, deve receber sangue do mesmo tipo, isto é, de pessoas com genótipo rr (Rh negativo).

Resposta: B

20. Ana pertence aos grupos B e Rh+, com genótipo IBi Rr, obrigatoriamente.

Resposta: C
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