
 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 

OPCIÓN A 
Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 
1 Indica a que tipo de lípido pertencen as seguintes macromoléculas, sinalando en cada caso as súas unidades 
estruturais básicas: a) fosfolípidos; b) ceras; c) carotenoides; d) triglicéridos. Que tipo de lípidos non poden formar 
por si micelas nun medio polar? Razoa a resposta. Cales son as funcións biolóxicas destes lípidos non formadores 
de micelas? 
a) Fosfolípidos: lípidos saponificables formados por glicerol, ácidos graxos e ácido fosfórico (0,2p). b) Ceras: 
lípidos saponificables formados pola unión dun ácido graxo e un alcohol (0,2p). c) Carotenoides: lípidos 
insaponificables formados pola unión de unidades de isoprenoides (0,2p). d) Triacilglicéridos: lípidos saponificables 
formados pola unión de ácidos graxos e glicerina (0,2p).  
Os lípidos insaponificables que non conteñen ácidos graxos na súa molécula e non dan reaccións de saponificación. 
A capacidade de formar micelas nun medio acuoso vén determinada pola presenza de moléculas que teñan un 
carácter anfipático, como é o caso dos ácidos graxos. Os ácidos graxos oriéntanse na auga, xa que presentan unha 
parte polar (hidrófila) e outra non polar (hidrófoba). Esta característica determina a formación espontánea de micelas 
nun medio acuoso. Dentro deste grupo estarían os esteroides e os terpenos (0,8p).  
As funcións máis importantes destes lípidos son: función reguladora, función fotosintética, función estrutural e 
función de transporte (0,4p).  
 
2 No interior celular pódense atopar os seguintes orgánulos: núcleo, ribosomas, aparato de Golgi, retículo 
endoplásmico liso, lisosomas, cloroplastos e mitocondrias. Indica a función principal de cada un dos orgánulos 
citados. Cales deles poderían estar presentes nas células procariotas? Cales deles conteñen ácidos nucleicos? 
Núcleo: regulación da expresión xénica e da replicación do DNA. Ribosomas: tradución do ARNm. Aparato de 
Golgi: procesado de proteínas e lípidos, transporte, distribución e exportación de sustancias. Retículo endoplásmico 
liso: síntese de lípidos, detoxificación e control da concentración de Ca, transporte e exportación de moléculas. 
Lisosomas: dixestión celular de macromoléculas. Cloroplastos: lugar de realización da fotosíntese: fase luminosa e 
Ciclo de Calvin, fotorrespiración. Mitocondria: ciclo de Krebs, fosforilación oxidadora, �-oxidación de ácidos 
graxos (0,2x7p).  
As células procariotas son as máis simples e primitivas, non tendo orgánulos propiamente ditos agás ribosomas 
(0,3p).  
Os orgánulos que conteñen ácidos nucleicos son: núcleo, mitocondrias e cloroplastos (0,3p).  
 
3 En relación co proceso de replicación do ADN, indica, de xeito breve, que función desempeñan os seguintes 
encimas: ADN polimerasas, helicasas, ligasas e topoisomerasas. Que son os fragmentos de Okazaki? 
As ADN polimerasas son os encimas encargados de incorporar desoxirribonucleótidos á cadea de ADN que se está a 
sintetizar, utilizando unha das febras de ADN como molde. Este proceso prodúcese sempre en dirección 5’>3’ 
(0,4p). As helicasas rompen os enlaces de H entre as dúas cadeas de ADN e sepáranas permitindo que poidan ser 
utilizadas como moldes para a síntese de cadeas complementarias (0,4p). Ligasas: unen fragmentos de ADN 
adxacentes mediante enlaces fosfodiéster. No proceso de replicación do ADN son as encargadas de unir os 
fragmentos de Okazaki (0,4p). Topoisomerasas: eliminan as tensións xeradas na dobre hélice polo desenrolamento 
producido pola helicasa (0,4p). Fragmentos de Okazaki: son fragmentos de ADN relativamente curtos que se 
forman na denominada cadea retardada durante a replicación do ADN (0,4p).  
 
4 Cita tres características do sistema inmune. Que é a inmunidade celular e a humoral? En que consiste a resposta 
inmune primaria e secundaria? Que é o sistema de complemento? 
Especificidade, diversidade, memoria, especialización, autolimitación e ausencia de autorreactividade (0,6p). 
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 sustancias que atraen e activan outras células 
inmunes. Na inmunidade humoral a resposta é propiciada polos anticorpos, que son sintetizados polos linfocitos B e 
liberados ao torrente sanguíneo. Ademais tamén participan outras moléculas non específicas como o interferón, 
complemento etc. (0,6p). 
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, orixinando unha 
resposta máis rápida e máis intensa (0,6p). 
O sistema de complemento está constituído por un grupo de proteínas plasmáticas, producidas fundamentalmente 
polo fígado, que interaccionan entre si a modo de fervenza para atacar patóxenos extracelulares, amplificando as 
accións dos anticorpos. (0,2p). 
 
5 Terminoloxía. Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta. Daranse só por válidas as frases con significado 
biolóxico. 
O micrótomo utilízase para preparar mostras que se van observar ao microscopio (0,2p) 



 

 

Durante a fotosíntese, xérase un gradiente de protóns (0,2p) 
Mediante a fecundación, obtense unha célula diploide a partir de dúas células haploides (0,2p) 
O daltonismo é unha alteración xenética ligada ao cromosoma X (0,2p) 
O locus é o lugar que ocupa un xene nos cromosomas do xenoma (0,2p) 
 
6. Test. 
1V; 2F; 3F; 4F; 5F; 6V; 7V; 8V; 9V; 10V 
 
OPCIÓN B 
Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 
1 Identifica o tipo de macromolécula que aparecen na Figura 1. Indica cales son a súas unidades estruturais e 
describe o tipo de enlace que as mantén unidas. Explica a función desta macromolécula nos seres vivos. 
Trátase dunha molécula de ácido ribonucleico, ARN (0,4p). Os ácidos nucléicos son polinucleótidos. Cada 
nucleótido está formado por tres compoñentes: ácido fosfórico, ribosa e unha base nitroxenada (adenina, guanina, 
uracilo ou citosina) (0,6p). 
É un polímero de ribonucleótidos unidos mediante enlace fosfodiéster que se establece entre o grupo fosfato dun 
nucleótido e o carbono 3’ da pentosa do seguinte nucleótido. (0,5p).  
A función do ARN mensaxeiro é recoller a información xenética do ADN (transcrición) e transportala aos 
ribosomas onde será traducida (tradución) a proteínas. O ARN de transferencia é o encargado de portar os 
aminoácidos durante o proceso de tradución. O ARN ribosómico é un dos compoñentes dos ribosomas. (válida 
calquera das tres opcións) (0,5p).  
 
2 Que é un fotosistema? Cita os produtos finais da fase luminosa da fotosíntese e indica para que se utilizarán 
posteriormente. En que parte da célula ten lugar a fase luminosa? Que é a fotólise da auga? 
Un fotosistema é un complexo de proteínas e pigmentos fotosintéticos, localizados nas membranas tilacoidais no 
interior dos cloroplastos e que constitúen a sede dos procesos fotosintéticos (0,6p). 
Os produtos finais da fase luminosa da fotosíntese son o ATP e o poder redutor NADPH2, que serán utilizados 
durante a fase escura da fotosíntese para a fixación do CO2 e a síntese de triosas fosfato (0,8p).  
A fase luminosa da fotosíntese ten lugar nas membranas tilacoidais presentes no lumen do cloroplasto, onde se 
atopan os fotosistemas I e II que participarán nesta fase da fotosíntese (0,2p).  
A fotólise do H2O é o proceso polo cal a auga se oxida e libera protóns, electróns e osíxeno molecular (0,4p).  
 
3 O sistema AB0 dos grupos sanguíneos está controlado por tres alelos (A, B y 0) dun xene, sendo A e B 
codominantes e o 0 recesivo. Indica os xenotipos dos individuos dos grupos sanguíneos A, B, AB e O. Cales serán 
os grupos sanguíneos posibles dos descendentes dunha parella con xenotipos A0 e B0? Algún dos descendentes 
dunha parella cos grupos sanguíneos AB e 0 pode ser do grupo 0? Xustifica a resposta. 
 

FENOTIPO GENOTIPO 
A IAIA, IAIO 
B IBIB, IBIO 
AB IAIB 
O IOIO 

(1,0p) 
Os xenotipos poden ser IAIO, IBIO, IAIB e IOIO, os cales se corresponde cos grupos sanguíneos A, B, AB e 0 todos na 
mesma proporción (0,5p).  
Non, porque ao ser o 0 recesivo, necesita recibir os dous alelos, e este só está presente nun dos proxenitores (0,5p). 
4 Realiza un esquema para indicar a estrutura dun virus sinalando os seus compoñentes. Por que se consideran os 

virus parasitos intracelulares obrigados? Que é un retrovirus? Cita un 
exemplo. 
Na estrutura dun virus distinguimos dúas partes: o ácido nucleico e a 
cápside. Algúns, ademais, presentan envoltura. Ácido nucleico: contén a 
información xenética do virus. Pode ser ADN ou ARN. Cápside: cuberta 
de natureza proteica que rodea ao ácido nucleico, organízase en 
subunidades denominadas capsómeros. Envoltura: algúns virus presentan 
unha cuberta membranosa externa formada por unha bicapa lipídica. 
(1,0p). 
Considéranse parasitos intracelulares obrigados porque os virus só poden 
multiplicarse no interior dunha célula viva, xa que necesitan as estruturas 

sintéticas (ribosomas) e as produtoras de enerxía (mitocondrias) da célula hóspede. Se non hai célula hospedadora, o 
virus é inactivo. (0,5p).  



 

 

Un retrovirus é un virus cuxo material hereditario é o ARN monocatenario que se replica a través de intermediarios 
de ADN bicatenario grazas ao encima transcriptasa inversa. Exemplo: o virus da inmunodeficiencia humana (VIH) 
(calquera exemplo correcto é válido). (0,5p). 
 
5 Terminoloxía. Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta. Daranse só por válidas as frases con significado 
biolóxico. 
As ceras resultan da unión éster dun ácido graxo e un alcohol (0,2p) 
Durante a meiose ten lugar o entrecruzamento das cromátidas, que permite a recombinación xénica (0,2p) 
Unha mutación nunha célula somática non se transmite á descendencia (0,2p) 
(Nunha reacción encimática), a KM é a concentración de substrato á que se acada a metade da velocidade máxima 
(0,2p) 
Durante a fotorrespiración, a rubisco capta O2 e consome ATP (0,2p). 
 
6. Test. 
1F; 2V; 3F; 4V; 5V; 6V; 7F; 8V; 9F; 10V 
 
 


