
 
 

 

 

(D) Non, porque a orixe dos cloroplastos e as mitocondrias está relacionado coas bacterias pola teoría endosimbionte 

(0,2+0,6 p). 

2.5. Terminoloxía. Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados. (Valoración: 1 punto, 

0,2 por frase correcta). 

meiose, metafase, ácidos graxos, ARNm, quimiosíntese, xerminais, cromosomas, enlaces, núcleo, tradución, orgánica, 

haploides, insaturados, aminoácidos, inorgánicas 

Os ácidos graxos insaturados presentan un ou máis dobres enlaces. 

Na metafase desaparece o núcleo e prodúcese a ordenación dos cromosomas. 

A partir do RNAm e mediante o proceso da tradución, sintetízase unha cadea de aminoácidos. 

A quimiosíntese é a síntese de materia orgánica a partir de substancias inorgánicas. 

Por meiose as células xerminais forman células haploides. 

2.6. Test. Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas 

erróneas puntúan negativamente. (Valoración: 1 punto, 0,1x10). 

1V, 2F, 3F, 4V, 5F, 6F, 7F, 8V, 9F, 10F 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 

OPCIÓN A  

1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 

1. Estableza a diferenza entre un ácido graxo saturado e insaturado. Explique a reacción de saponificación. 

Describa a estrutura molecular dun fosfolípido, nomeando o tipo de enlace que se establece entre os seus 

compoñentes. Explique a propiedade que permite aos fosfolípidos formar bicapas en medios acuosos. 

A diferenza está na presenza ou non de dobres enlaces na súa cadea. Os ácidos graxos saturados non presentan 

dobres enlaces mentres que os ácidos graxos insaturados presentan un ou máis dobres enlaces. (0.5p) 

Saponificación. Propiedade típica dos ácidos graxos na que reaccionan con álcalis ou bases (NaOH ou KOH) e dan 

lugar a un sal de ácido graxo chamado xabón. Tratamento das graxas con álcalis (NaOH o KOH) que produce glicerol e 

os sales sódicos o potásicos dos ácidos graxos, coñecidos como xabóns. (0.5p) 

Fosfolípido: Lípido complexo formado por unha molécula de glicerina unida por dous dos seus grupos alcohol a dous 

restos de ácidos graxos por enlace éster, e polo terceiro grupo alcohol a un grupo fosfato que se une por un enlace 

éster a un amino-alcohol ou radical polar. Caracterízanse por posuír unha parte polar, hidrófila e unha parte apolar, 

hidrófoba. (0.5p) 

Os fosfolípidos son capaces de formar unha bicapa en presenza de auga debido ao seu carácter anfipático. En 

presenza de auga, dispóñense de xeito que a parte polar queda mergullada na auga mentres que as partes apolares 

enfróntanse entre elas. (0.5p) 

2. Debuxe as estruturas dun cloroplasto e dunha mitocondria, sinalando 5 compoñentes en cada un deles. 

Describa brevemente cal é a función que desempeñan estes orgánulos no metabolismo celular. Poden atoparse 

ambos os dous orgánulos nunha mesma célula ou son incompatibles? Razoe a resposta. 

Darase por válido calquera debuxo onde se inclúan 5 compoñentes estruturais. (0.2p) 

Cloroplasto: Membrana externa, espazo intermembranal, membrana interna, estroma, membrana tilcoidal (lumen do 

tilacoide, granas e lamelas), ribosomas e ADN. 

Compoñentes estruturais da mitocondria: membrana externa, espazo intermembrana, membrana interna, matriz 

mitocondrial, cristas mitocondriais, ribosomas libres, material xenético (ADN). (0.6p) 

Cloroplasto: No estroma do cloropasto ten lugar o ciclo de Calvin ou fase escura da fotosíntese. Nas membranas 

tilacoidais ten lugar a fase luminosa da fotosíntese. Mitocondria: O ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, a fosforilación 

oxidativa (cadea respiratoria e síntese de ATP) na crista mitocondrial, a β-oxidación de ácidos graxos (catabolismo de 

lípidos) na matriz mitocondrial. (1p) 

Si. Nas células vexetais podemos atopar os cloroplastos e as mitocondrias, que non son incompatibles xa que realizan 

funcións complementarias. (0.2p) 

3. Explique que se entende por código xenético. Que significan os termos codón e anticodón? Que son os 

codóns sen sentido ou de terminación? Describa as características do código xenético. 

Código xenético. Sistema que establece unha relación de correspondencia entre os tripletes do ARN mensaxeiro e os 

aminoácidos que codifican. (0.4p) 



 
 

 

 

Codón. Grupo de tres nucleótidos consecutivos (triplete) do ARN mensaxeiro que codifica un aminoácido. 

Anticodón. Rexión do ARN transferente que contén un triplete que se une especificamente a un codón complementario 

do ARN mensaxeiro. (0.4p) 

Codóns sen sentido ou de terminación. Tripletes do ARNm que non corresponden a ningún aminoácido e finalizan a 

síntese de proteínas. (0.2p) 

Características: universal, dexenerado, non presenta imperfección e carece de solapamento (é preciso explicalas 

brevemente). (1p) 

4. Identifique a que grupo pertence a imaxe que aparece na Figura 1. Realice un esquema para indicar a súa 

estrutura sinalando os seus compoñentes e explíqueos brevemente. Cite dous casos de enfermidades 

provocadas por este grupo. 

Trátase dun virus. (0.3p) 

Darase por válido calquera debuxo ou esquema onde se inclúan 3 compoñentes estruturais: Ácido nucleico vírico (ARN 

ou ADN), cápsida e envoltura. (0.5p) 

 

Na estrutura dun virus distinguimos dúas partes: o ácido nucleico e a cápsida. Algúns, ademais, presentan envoltura. 

Ácido nucleico: contén a información xenética do virus. Pode ser ADN ou ARN. Cápsida: cuberta de natureza proteica 

que rodea o ácido nucleico, que se organiza en subunidades denominadas capsómeros. Envoltura: algúns virus 

presentan unha cuberta membranosa externa formada por unha bicapa lipídica. (1 p) 

Exemplos de enfermidades: gripe, SIDA, herpes, etc. (0.2p) 

1.5 Terminoloxía. Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 

por frase correcta). 

- Os carotenoides son isoprenoides do grupo de lípidos insaponificables. 

- Nun fotosistema atópanse reunidos os pigmentos fotosintéticos e proteínas. 

- Na resposta inmune humoral, os linfocitos B liberan anticorpos. 

- As encimas helicasas rompen os enlaces que unen as febras do ADN. 

- Unha mutación nunha célula reprodutora transmítese á descendencia. 

1.6. Test. Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas 

erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0.1px10). 

1V, 2V, 3F, 4F, 5V, 6V, 7F, 8F, 9V, 10 F 

 

OPCIÓN B 

1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 

1. Indique a natureza química, a función e onde se atopan en maior abundancia as seguintes moléculas: frutosa, 

quitina, amidón, colesterol e ADN. 

Frutosa. Monosacárido do grupo dos glícidos. Función enerxética. Nas células vexetais. (0.4p) 

Quitina. Polisacárido do grupo dos glícidos. Función estrutural (paredes de fungos e exoesqueletos de artrópodos). 

(0.4p) 

Amidón. Polisacárido do grupo dos glícidos. Función de reserva nas células vexetais. (0.4p) 

Colesterol. Lípido do grupo dos esteroides. A súa función é contribuír á rixidez/fluidez das membranas e é precursor de 

ácidos biliares, hormonas esteroideas e da vitamina D. Atópase nas membranas celulares animais. (0.4p) 

ADN. Polinucleótido do grupo dos ácidos nucleicos. Contén unha secuencia codificada de información xenética, o cal 

constitúe o xenoma. No núcleo das células, cloroplastos e mitocondrias. (0.4p) 

2. Sinale as diferenzas en estrutura, composición e función entre a membrana celular e a parede celular. 



 
 

 

 

Válido calquera esquema ben representado ou explicación da membrana plasmática segundo o modelo do mosaico 

fluído, na que se indique como compoñentes: bicapa lipídica, (fosfolípidos, colesterol), proteínas de membrana: 

(intrínsecas, extrínsecas e transmembrana), glicocálix, (glicoproteínas, glicolípidos) e cunha orientación correcta. (0.5p) 

Válido calquera esquema ben representado ou explicación da parede celular na que se indiquen como compoñentes: 

lámina media, parede primaria (celulosa) e parede secundaria (lignina). (0.5p) 

Función da membrana plasmática: manter o medio interno celular separado do medio externo. Regular o paso de 

substancias. Manter o potencial de membrana. Participar no recoñecemento celular. Responder a estímulos. (0.5p) 

A parede celular é a cuberta externa da célula vexetal, que actúa como exoesqueleto protexendo e dando forma á célula 

pero permitindo o seu crecemento. (0.5p) 

3. As células da Figura 2 están realizando un proceso celular. As imaxes non seguen a orde secuencial do 

mesmo. De que proceso se trata? Estableza a orde das imaxes e indique o nome das distintas fases que 

identifique, explicándoas brevemente. Que significado biolóxico ten o proceso no seu conxunto? 

Mitose . (0.1p) 

Orde: C-B-A-E-D (0.1p) 

Profase. (C e B). Condensación de cromosomas, formación do fuso acromático, desaparición do nucleolo e da 

membrana nuclear. 

Metafase. (A) Os cromosomas alcanzan o máximo grao de condensación e oriéntanse na placa ecuatorial do fuso 

conectados polos microtúbulos. 

Anafase. (E) As cromátidas emigran cara aos polos da célula. 

Telofase. (D) Descondensación do material xenético e rexeneración do núcleo e da envoltura nuclear. 

(0.4x4p) 

O significado biolóxico da mitose é repartir de maneira equitativa o material xenético entre as dúas células fillas. (0.2p) 

4. Que se coñece como resposta humoral e como resposta celular? Que células do sistema inmunitario 

interveñen en cada unha delas? En que consisten as respostas primaria e secundaria? 

Na inmunidade humoral a resposta é propiciada polos anticorpos, que son sintetizados polos linfocitos B e liberados ao 

torrente sanguíneo. A inmunidade celular depende principalmente da activación de linfocitos T. Unha vez activados, os 

linfocitos T son capaces de destruír células estrañas e de liberar citoquinas e outras substancias que atraen e activan 

outras células inmunes. (0.6x2= 1.2p) 

Células do sistema inmunitario que interveñen: na resposta humoral os linfocitos B ou células plasmáticas, encargadas 

da produción de anticorpos. Na inmunidade celular os linfocitos T. (0.2p) 

Resposta inmune primaria: é a que se produce ante o primeiro contacto cun determinado antíxeno. Resposta inmune 

secundaria: cando o sistema inmunolóxico detecta por segunda vez a presenza do mesmo antíxeno, provoca unha 

resposta máis rápida e máis intensa. (0.6p) 

5. Terminoloxía. Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0.2 

por frase correcta). 

- A parede vexetal está composta maioritariamente por celulosa. 

- O centro activo da encima é o lugar de unión do substrato. 

- O anticorpo é unha molécula proteica elaborada polos linfocitos B. 

- O ARN é un polímero de ribonucleótidos. 

- Os fragmentos de Okazaki constitúen a cadea retardada do ADN. 

6. Test. Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas 

erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0.1pX10). 

1V, 2V, 3F, 4F, 5V, 6F, 7V, 8F, 9V, 10F 


