
 

 

CONVOCATORIA DE XUÑO 

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

 
1.1 Formula xeral dun aminoácido  

Fórmase un enlace peptídico entre o grupo carboxilo dun aminoácido e o grupo amino doutro 
(0,5p). Un encima é unha proteína con función catalizadora que aumenta a velocidade dunha 
reacción (ou diminúe a enerxía de activación) mediante a súa asociación pasaxeira co substrato. 
O encima nin se modifica nin se consome (0,5p). Son a temperatura, o pH e os inhibidores. En 

xeral, o aumento de temperatura incrementa a velocidade da reacción. A valores moi altos, a proteína 
desnaturalizase e perde a súa actividade Existe un pH óptimo, para cada encima, ao que se produce a máxima 
actividade catalítica. Cambios de pH afectan á distribución de cargas eléctricas da molécula e ás interaccións 
electrostáticas que fixan a estrutura nativa. Os inhibidores son sustancias que diminúen a actividade dun encima 
(0,5p). Capacidade de rexeneración: precísanse pequenas cantidades; necesidade dun medio de reacción óptimo: Tª 
e pH; especificidade: tanto respecto ao substrato como ao tipo de reacción que catalizan; non alteran o equilibrio da 
reacción (0,5p).    
1.2 A auga achega protóns, electróns e osíxeno. Os protóns contribúen á síntese de ATP, os electróns permiten que o 
fotosistema II volva ao estado orixinal. A luz é a fonte de enerxía capaz de excitar a molécula de clorofila. O CO2 é 
o substrato que se utiliza para sintetizar hidratos de carbono (0,5p). Nos fotosistemas prodúcese a excitación da 
molécula de clorofila (centro de reacción), seguida da cadea de transporte de electróns que conducirá á redución do 
NADP e a síntese de ATP (0,5p). Localízanse na membrana dos tilacoides (0,5p). Utilízanse o NADPH2 e o ATP. O 
ATP durante a fase de redución e rexeneración do substrato inicial e o NADPH2 na fase redutora do ciclo (0,5p). 
1.3 A transcrición é a síntese de ARN tomando como molde o ADN e significa o paso da información xenética do 
ADN cara ao ARN. Para iso interveñen ADN, ribonucleótidos trifosfato e ARN-polimerasas. As ARNpolimerasas 
percorren a cadea de ADN en sentido 3’-5’, engadindo nucleótidos complementarios aos da cadea do ADN. A 
molécula de ARN crecerá en sentido 5’-3’ (0,5p). Á eliminación dos intróns e empalme dos exóns. Ten lugar no 
núcleo. A maduración está catalizada polos complexos de empalme  (0,5p). A cadea polipeptídica formada sería: 
Met-Ser-Gln-Asp-Arg-Asn-Val-Ser-Ser-Tyr-Ile (0,5p). Ao cambiaren os dous nucleótidos marcados, cambiariamos 
a secuencia de nucleótidos e, polo tanto, o patrón de lectura. Obteriamos unha nova secuencia de aa e polo tanto 
unha nova proteína. Met-Ser-Arg (0.5). 
1.4 Provócaa o VIH ou virus da inmunodeficiencia humana, un retrovirus (0,3p). 1. Fusión do virus coa membrana 
da célula receptora. 2. Liberación do ARN vírico 3. Acción da transcriptasa inversa formando ADN a partir do ARN 
vírico. 4. Síntese de novas cadeas de ADN vírico. 5. Integración das dobres cadeas de ADN vírico no ADN do 
receptor. Estado de inactividade do ADN vírico como provirus. 6. Expresión do ADN vírico formándose ARNm 
viral. 7. Formación das proteínas do virus. 8. Ensamblaxe de novos virus 9. Liberación de novas partículas víricas. 
(0,9p). A infección do virus xera unha diminución da capacidade de defensa das células do sistema inmune debido a 
que infecta fundamentalmente aos linfocitos T4 (colaboradores). Aínda que inicialmente a enfermidade é 
asintomática (seropositivo), co tempo o sistema inmune debilítase tanto que serán xeneralizadas as infeccións 
microbianas e desenvolveranse certos tipos de tumores: é a fase sintomática (inmunodepresión) (0,5p). A 
enfermidade transmítese a través do sangue, mediante relacións sexuais, (secrecións vaxinais e no esperma), 
contaxio materno-filial (0,3p) 
 
1.5 Terminoloxía  
Durante a fase luminosa da fotosíntese prodúcese ATP e NADPH (0,2p) 
O cariotipo é o conxunto de cromosomas dun organismo (0,2p) 
O  transporte pasivo prodúcese a favor de gradiente (0,2p) 
O substrato únese ao centro activo do encima (0,2p) 
A síntese das proteínas ten lugar nos ribosomas (0,2p) 
1.6 Test 
1.V, 2F, 3F, 4F, 5V, 6F, 7V, 8F, 9V, 10V 



 

 

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

2.1 Debuxo (0,25p). O osíxeno da molécula de auga atrae os electróns que comparte 
cos hidróxenos, de tal forma que xera unha carga parcial negativa no osíxeno e outra 
parcial positiva no hidróxeno. Isto causa que a molécula de auga sexa unha molécula 
asimétrica, bipolar, cunha gran tendencia a crear pontes de hidróxeno (0,75p). A auga 
actúa no metabolismo e transporta gran cantidade de sustancias debido á súa natureza 
polar, e a súa capacidade para formar pontes de hidroxeno. Regulador da temperatura, 
grazas ao seu elevado calor de vaporización; amortecedor térmico debido á súa 
elevada calor específica, que lle permite absorber ou perder gran cantidade de calor 
con pequenos cambios de temperatura; a auga actúa como reactivo químico. En estado 
sólido, nos lagos e no mar, ao xearse só a superficie, protexe e permite a vida no 
interior; permite o desprazamento de insectos sobre a súa superficie debido á súa 

tensión superficial; capilaridade grazas á súa elevada cohesión interna e á súa capacidade de adhesión  (1p) . 
 

2.2 Debuxo (0,3p)  
Compoñentes estruturais da mitocondria: membrana 
externa, espazo intermembrana, membrana interna, 
matriz mitocondrial, crestas mitocondriais, ribosomas 
libres, material xenético (ADN) (0,7p). 
1) O ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, 2) a 
fosforilación oxidadora (a cadea respiratoria e síntese de 
ATP na crista mitocondrial), 3) a β-oxidación de ácidos 
graxos (catabolismo de lípidos) na matriz mitocondrial 
(1p). 
2.3 Alelos, N: negro, n: branco. Cruzamento F1 x F1, 
Nn x Nn. Xenotipos da F2: NN, Nn, nn. Fenotipos: 
negros, brancos. Proporcións dos xenotipos da F2: ¼ 
NN, 2/4 Nn, ¼ nn. Proporcións dos fenotipos: ¾ negros, 
¼ brancos (1p). Tódolos descendentes das cobaias 

brancas da F2, serán brancos (0,25p). Se se cruzan dúas cobaias negras da F2, hai varias opcións. 1) NN x NN, toda 
a descendencia negra; 2) NN x Nn, toda a descendencia negra e 3) Nn x Nn, un 75% da descendencia negra e un 
25% branca (0,75p). (non se valorarán aqueles problemas que non empreguen a nomenclatura axeitada). 
2.4 Biotecnoloxía: aplicación de procedementos científicos e técnicos á transformación de certas materias por 
axentes biolóxicos para producir bens e servizos. Os axentes biolóxicos son esencialmente microorganismos, células 
vexetais ou animais e encimas (0,3p). Enxeñería xenética: tecnoloxía que permite o illamento de material xenético 
de seres vivos e a súa posterior modificación e control da expresión. Esta modificación permite producir individuos 
transxénicos, así como compostos con actividade biolóxica (hormonas, antibióticos, vacinas etc.) (0,3p). Plásmido: 
molécula de ADN bacteriano extracromosómico, que se replica de forma independente (0,3p). Prión: agregados 
supramoleculares (glucoproteínas) patóxenas, que se caracterizan por producir enfermidades que afectan ao sistema 
nervioso central, denominadas encefalopatías esponxiformes (0,3p). Leveduras: Fungos unicelulares microscópicos 
que son importantes pola súa capacidade para realizar a descomposición mediante fermentación de compostos 
orgánicos, principalmente azucres (0,3p). Durante a elaboración da cervexa prodúcese a fermentación alcohólica a 
partir de grans xerminados e tostados de cebada. A fermentación alcohólica produce a descarboxilación do piruvato, 
desprendéndose CO2 e formándose como produto acetaldehído. A continuación prodúcese a redución do 
acetaldehído, reoxidándose o NADH e producíndose etanol. (0,5p)   
2.5 Terminoloxía  
O glucocalix localízase na parte exterior da membrana plasmática (0,2p) 
Os gametos interveñen na reprodución sexual (0,2p) 
O ciclo de Krebs ten lugar na mitocondria (0,2p) 
Unha reacción anabólica é unha reacción de síntese (0,2p) 
O NADH e o NADPH son produtos de reaccións de oxidorredución (0,2p) 
2.6 Test 
1.F, 2F, 3F, 4V, 5V, 6V, 7F, 8F, 9F, 10F 


