
 

 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

 

OPCIÓN 1 
 
1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 
 
1 Enumere e explique brevemente os diferentes niveis estruturais que pode presentar unha proteína e indique o tipo de 

ligazóns que estabilizan cada un destes niveis. En que consiste a desnaturalización dunha proteína? 

a. Estrutura primaria: secuencia de aminoácidos enlazados por medio de enlaces peptídicos (0.4p). 
b. Estrutura secundaria: pregamento da cadea de aminoácidos grazas á formación de pontes de hidróxeno. 
Pode adoptar varios tipos de conformacións entre as que se atopan a α-hélice ou a lámina β (0.4p). 
c. Estrutura terciaria: pregamento da estrutura secundaria no espazo con diferentes tipos de enlaces: pontes 
disulfuro, pontes de hidróxeno, interaccións hidrofóbicas, forzas de Van der Waals, enlaces iónicos, etc. 
(0.4p). 

d. Estrutura cuaternaria: resulta da asociación de varias cadeas polipeptídicas, xeralmente mediante 
enlaces débiles (0.4p). 

Desnaturalización. Perda da estrutura tridimensional (2ª, 3ª e 4ª) causada por cambios no pH, temperatura, 
etc. e que produce a perda total o parcial da súa función (0,4p). 

 
2 Sinala de forma razoada as diferenzas entre os seguintes termos: autótrofo-heterótrofo, fase luminosa-

fase escura, granaslamelas, ATP-NADPH2. Onde se atopan os pigmentos fotosintéticos e cal é a súa 
función? 
Autótrofo-heterótrofo. Autótrofo: organismo capaz de sintetizar materia orgánica a partir de materia 
inorgánica. Heterótrofo: organismo que debe utilizar materia orgánica sintetizada por outros organismos 
(0.4p). 
Fase luminosa-fase escura. Fase luminosa: fase da fotosíntese que se produce en presenza de luz e onde 
se forman O2, ATP e NADPH2. Fase escura: fase da fotosíntese na que se produce a fixación do CO2 con 
consumo de ATP e poder redutor (0.4). 

Granas-lamelas. Granas: estruturas que resultan do apilamento de tilacoides. Lamelas: membranas 
tilacoidais suspendidas no estroma sen estaren apiladas (0.4p) 

ATP-NADPH2. ATP: nucleotido que participa en reaccións de transferencia de grupos fosfato e de enerxía. 
NADPH2 : coenzima que participa en reaccións de oxido-redución (0.4p). 

Localización e función. Os pigmentos fotosintéticos atópanse localizados nas membranas tilacoidais. A súa 
función é servir como “antenas” colectoras de fotóns. Cando un pigmento é excitado libera electróns que 
pasan a unha cadea de transporte electrónico que produce ATP e poder redutor. (0.4p) 
 
3 Explique brevemente en que consisten os seguintes procesos e indique en que lugar da célula se 
producen: replicación, transcrición e tradución. 
Replicación: é o proceso polo cal a partir de cada unha das moléculas que forman a dobre hélice de ADN se 
forma unha cadea complementaria. O proceso comeza co a apertura da dobre hélice, mediante a cal se 
separan as dúas cadeas. A continuación unha ARN polimerasa sintetiza unha pequena molécula de ARN 
denominada primer ou cebador, a partir do cal a ADN polimerasa comeza a síntese do ADN, engadindo 
nucleótidos en dirección 5’ a 3’, a síntese e continua nunha das febras de nova creación e discontinua na 
outra, formándose os fragmentos de Okazaki (febra retardada). En células eucariotas ten lugar no núcleo 
mentres que en procariotas acontece no citosol (0.7p). 
Transcrición: proceso polo cal se sintetiza unha molécula de ARN complementaria a unha das cadeas de 
ADN por medio de reaccións catalizadas pola ARN polimerasa. Este proceso da lugar á formación dun 
transcrito primario que posteriormente madura no nucleo da célula en eucariotas (0.6p). 

Tradución: é a síntese dunha cadea polipeptídica realizada polos ribosomas a partir dunha cadea de ARNm. 
Os aminoácidos necesarios son transportados polo ARNt. O proceso ten lugar no citosol (0.7p). 
 
4 Explique brevemente a que se refiren este cinco termos: bacteria Gram -, lévedo, retrovirus, plásmido, 

prión.  
Bacteria Gram –: bacterias que son negativas para a tinción de Gram debido a que a súa parede celular fina 
está localizada entre dúas membranas (0.4p). 
Lévedo: fungos unicelulares eucariotas que son importantes pola súa capacidade para realizar 
descomposicións mediante fermentación de compostos orgánicos. (0.4p) 
Retrovirus: Virus de ARN con capacidade de sintetizar ADN debido á reversotranscriptasa(0.4p). 

Plásmido: ADN circular extracromosómico de dobre cadea que se atopa en bacterias e que frecuentemente 
se utiliza como vector de clonación (0.4p). 

Prión: partícula infecciosa de natureza proteica que produce enfermidades do sistema nervioso central 
denominadas encefalopatías esponxiformes (0.4p). 



 

 

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

Un catión é un ión con carga positiva. 
O fuso mitótico está constituído por un conxunto de microtúbulos. 
O substrato únese a unha encima no seu centro activo 
Os plásmidos son ADN extracromosómico 
O ARN está composto por ribosa e uracilo 
 
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, 3V, 4F, 5V, 6V, 7V, 8F, 9F, 10V 
 
OPCIÓN 2. 
 
1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 
 
1 Relaciona as seguintes macromoléculas coa súa función biolóxica indicando en cada caso as súas 

unidades estruturais e onde se atopan en maior abundancia: Fosfolípidos, acido desoxirribonucleico, 
glicóxeno e triglicéridos. 
 
MACROMOLÉCULA FUNCIÓN (0,2p) UNIDADES ESTRUTURAIS (0,2p) LOCALIZACIÓN 0,1p 

 

FOSFOLÍPIDOS Estrutural Alcohol+ácidosgraxos+grupo 
fostato 

Membranas celulares 
 

ÁCIDO 

DESOXIRRIBONUCLEICO 

 

Portador de información 

xenética 

 

Nucleótidos Núcleo, cloroplastos e 

mitocondrias 

 

GLUCÓXENO Polisacárido de reserva  Glicosa Figado e músculo 
 

TRIGLICÉRIDO Lípido de reserva Glicerina e tres ácidos graxos Tecido adiposo 

 

 
2 Cite tres orgánulos delimitados por unha dobre membrana e tres por membrana simple, sinalando en cada 
caso a súa función correspondente. 
 
Orgánulos de dobre membrana (1p) 

a. Mitocondrias: metabolismo, xeración de enerxía (ATP, calor) 
b. Cloroplastos: fotosíntese 
c. Núcleo: portador da información xenética, replicación do ADN, transcrición 

Orgánulos de membrana simple (1p) 

a. Retículo endoplásmico: retículo endoplásmico liso: metabolismo de lípidos e outros compostos. 
Retículo endoplásmico rugoso: síntese e modificación de proteínas 
b. Aparello de Golgi : modificación e transporte de proteínas 
c. Lisosomas: dixestión intracelular 
d. Vacuola: almacenamento 
e. Perosixomas e glioxisomas: procesos oxidativos 

 
3 Cruzar unha planta de chícharo dunha liña pura de sementes amarelas con outra, tamén dunha liña pura 

pero de sementes verdes, e todos os descendentes presentan sementes amarelas (F1). 1) Por que na F1 
non aparece un fenotipo intermedio dos pais? 2) Indica os xenotipos parentais e dá F1. 3) Non caso de que 
se cruzasen entre si individuos dá F1, como serían xenotípicamente e fenotípicamente os descendentes 
(F2)? 
Non se valorarán aqueles problemas que non empreguen a nomenclatura axeitada 
 

1) Porque se trata dun exemplo de dominancia completa onde un carácter amarelo domina sobre verde que 
é un carácter recesivo razón pola cal todos os individuos da F1 (heterozigotos) presentan só fenotipo de cor 
amarela. (1p) 
2) Xenotipos parentais: AA e aa; xenotipos F1: Aa (0.5p) 
3) Xenotipos F2: AA, Aa, aa . Fenotipos: cor amarela e cor verde (0.5p) 
 



 

 

4 Explique brevemente a que se refiren estes cinco termos: vacina, soro, linfocitos B, inmunidade humoral, 

macrófagos. 
Vacina: preparado antixénico que produce unha resposta inmune xeradora de anticorpos. As vacinas 
producen unha activación de linfocitos B e T con memoria que confire inmunidade activa (0.4p) 
Soro: preparado que contén anticorpos e confire inmunidade pasiva. (0.4p) 

linfocitos B: células do sistema inmune responsables da produción de anticorpos (inmunidade humoral). 
(0.4p) 

Inmunidade humoral: é a inmunidade mediada por anticorpos xerados por linfocitos B e polo sistema do 
complemento (0.4p) 
Macrófagos: células do sistema inmune con capacidade fagocítica e presentadoras de antíxenos (0.4p) 
 
5 Terminoloxía: Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 
punto, 0,2 por frase correcta). 

A insulina é unha proteína con función reguladora. 
A cuberta dos virus chámase cápside. 
Os plásmidos son vectores de clonación. 
O ADN e o ARN son polímeros de nucleótidos. 
No hialoplasma atópanse os filamentos do citoesqueleto. 
 
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, 2F, 3V, 4F, 5V, 6V, 7V, 8F, 9V,10V 

 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN 1 
 
1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 
 
1 Identifique o tipo de molécula que aparece na Figura 1. Sinale cales son as súas unidades estruturais e 

indique e describa o tipo de enlace que as mantén unidas. Explique a función desta macromolécula nos 
seres vivos. 
Figura: Molécula de ácido ribonucleico, ARN (0,4p). 
Unidades estruturais: Ribonucleótidos formados por tres compoñentes: ácido fosfórico, ribosa e unha base 
nitroxenada (adenina, guanina, uracilo ou citosina) (0,5p). 
Tipo e descrición do enlace: Enlace fosfodiéster que se establece entre o grupo fosfato dun nucleótido e o 
carbono 3’ da pentosa de dous nucleótidos consecutivos. (0,5p). 
Función: Tres tipos principais de ARN con diferentes funcións. ARN mensaxeiro que recolle a información 
xenética copiada do ADN (transcrición) e a transporta aos ribosomas onde será traducida (tradución) a 
proteínas. ARN de transferencia, encargado de portar os aminoácidos durante o proceso de tradución. ARN 
ribosómico, constituínte dos ribosomas. (0,6p). 
 
2 Explique brevemente que é un ribosoma indicando a súa composición, estrutura e función. En que lugares 
se atopan os ribosomas? Que é un polisoma? 
Explicación: Orgánulo sen membrana que pode aparecer tanto en eucariotas como en procariotas (0,4p). 
Composición: ARN (ARN ribosómico) e proteínas (0,4p). 

Estrutura: Constituídos por dúas subunidades que se unen no momento de realizar a tradución dos ARNm 
(síntese de proteínas) (0,4p). 

Localización: Libres no citoplasma, adheridos á membrana externa do retículo endoplasmático (RE rugoso), 
adheridos a membrana externa da envoltura nuclear e no interior de mitocondrias e plastos (0,6p). 
Polisoma: Cadenas de ribosomas unidos por ARNm durante a tradución (0,2p). 
 
3. O sistema ABO dos grupos sanguíneos está controlado por tres alelos (A, B e O) dun xen, sendo A e B 
codominantes e O recesivo. Realice os seguintes cruzamentos e indique as proporciones fenotípicas que se 
espera na descendencia: 
1) AAxAB, 2) AAxBO, 3) AAxAO, 4) AOxAO y 5) AOxAB (5x0,4p). 

Xenotipos:    Proporciones fenotípicas: 
1) AAxAB: AA e AB   1:1 50% grupo A e 50% grupo AB 
2) AAxBO: AO e AB   1:1 50% grupo A e 50% grupo AB 


