


• São conhecidos vários tipos de pelagem, condicionados por

uma série constituída por 4 alelos.

• As classes genotípicas e fenotípicas são descritas a seguir.

Coelho Selvagem
Coelho 

Chinchila

Coelho 
Himalaio Coelho Albino
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As combinações possíveis e os fenótipos resultantes são:

CS > CCH > CH > CA 

GENÓTIPO FENÓTIPO

CSCS, CSCch, CSC h e CSCA Selvagem ou Aguti 

Cch Cch, Cch Ch e Cch CA Chinchila

Ch Ch e Ch CA Himalaia

CACA Albino

3



4



Tipo Sanguíneo Genótipo
Aglutinogêneo

(na membrana das hemácias) 

Aglutinina 
(no plasma 
sanguíneo) 

A IA IA ou IA i A Anti-B

B IB IB ou IB i B Anti-A

AB IA IB AB Ausência

O ii Ausência Anti-A e Anti-B
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1. Cruzando-se ervilhas verdes vv com ervilhas amarelas Vv, 
os descendentes serão:

a) 100% vv, verdes;
b) 100% VV, amarelas;
c) 50% Vv, amarelas; 50% vv, verdes;
d) 25% Vv, amarelas; 50% vv, verdes; 25% VV, amarelas;
e) 25% vv, verdes; 50% Vv, amarelas; 25% VV, verdes.
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02. De acordo com a primeira lei de Mendel confira as afirmações 
abaixo e marque a que apresentar informações incorretas.

a) Em cada espécie de ser vivo o número de cromossomos é constante, e isso ocorre 
porque na formação dos gametas esse número é reduzido à metade e depois, na 
fecundação, restabelece-se o número inicial.
b) Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos 
gametas, indo um fator do par para cada gameta.
c) Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica (para a 
qual Mendel usava o termo puro), e quando os alelos são diferentes, fala-se em condição 
homozigótica (para a qual Mendel usava o termo hibrido).
d) Um mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis, e a variável de cada 
caráter é denominada fenótipo.
e) O termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto total de genes de um 
indivíduo como a cada gene em particular.
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