
 

 

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 



 

 

3) AAxAO: AA e AO   1 100% grupo A 
4) AOxAO: AA, AO e OO  3:1 75% grupo A e 25% grupo O 
5) AOxAB: AA, AB, OA e OB  2:1:1 50% grupo A, 25% grupo AB, e 25% grupo B 
 
4 Indique a que se refiren estes cinco termos: bacteria Gram +, enxeñería xenética, biotecnoloxía, plantas 
transxénicas, prión (5x0,4p). 
Bacteria Gram+: Microorganismo procariota que presenta unha parede celular rica en peptidoglicanos 
(mureína). Tínguese de cor azul coa técnica de tinción de Gram. 
Enxeñería xenética: Tecnoloxía que permite o illamento de material xenético de seres vivos e a súa 
posterior modificación e manipulación co fin de producir compostos (hormonas, antibióticos, vacinas etc.) ou 
de introducilo nun organismo para modificar as súas características. 
Biotecnoloxía: Procedementos científicos e técnicos que se empregan na transformación de certas materias 
por axentes biolóxicos para producir bens e servizos. Os axentes biolóxicos son esencialmente 
microorganismos, células vexetais ou animais e encimas. 
Plantas transxénicas: Vexetal que contén material xenético procedente doutro organismo. 
Prión: Partícula infecciosa de natureza proteica que produce enfermidades do sistema nervioso central 
denominadas encefalopatías esponxiformes. 
 
5 Terminoloxía: Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 
punto, 0,2 por frase correcta). 
O transporte pasivo ten lugar sen gasto de enerxía 
A parede da célula vexetal contén celulosa 
No músculo pode producirse ácido láctico como consecuencia de una reacción de fermentación 
O obxectivo e o condensador son partes dun microscopio 
Durante a meiose prodúcese a redución da dotación cromosómica 
 
6 Test: Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras o falsas. As 
respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10). 
 

1V, 2F, 3F, 4F, 5V, 6F, 7V, 8V, 9V, 10V 
 
 
OPCIÓN 2 
 
1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 
 
1 Que diferenza hai entre un lípido saponificable e outro non saponificable? Describa brevemente a función 

biolóxica dos triacilglicéridos e indique que compostos se obteñen da súa hidrólise. 
Diferenza: Que realicen ou non a reacción de saponificación, debido á presenza de ácidos graxos na súa 
molécula. (1p). 
Función biolóxica: Reserva enerxética, illante térmico (gordura dos animais) en protección mecánica (0,6p). 
Hidrólise Os triacilglicéridos liberan ácidos graxos e glicerol por hidrólise (0,4p). 
 
2 Identifique a estrutura representada na Figura 2 e indique a súa función biolóxica. Todas as células 
presentan esta estrutura? Razoe a resposta. 
Identificar: Centríolo pertencente ó centrosoma dunha célula animal (0,4p). 
Función biolóxica: Centro organizador dos microtúbulos, división de novos centrosomas e organizador do 
fuso mitótico, formación de cilios e flaxelos (1p). 
Razoamento: Non, xa que as células vexetais superiores, fungos e algúns protozoos non o presentan 
(0,6p). 
 
3 Enuncie a 1ª lei de Mendel e desenvolva un exemplo da mesma, realizando o cruzamento e presentando 
os xenotipos e fenotipos das liñas parentais e da F1. En que consiste o retrocruzamento ou cruzamento 
proba? 
Enunciado: Cando se cruzan dúas razas puras para un carácter, a totalidade dos descendentes da F1 son 
iguais entre si xenotipicamente e fenotipicamente, e iguais fenotipicamente a un dos país (o dominante) 
(1p). 

Exemplo: Válido calquera exemplo onde se crucen dúas liñas homozigóticas, unha dominante e outra 
recesiva. Non se valorarán aqueles exemplos que non empreguen a nomenclatura axeitada (0,5p). 

Retrocruzamento ou cruzamento proba: Cruce dun individuo cun dos seus parentais. No caso do 
cruzamento proba utilizamos un parental homozigoto recesivo (0,5p). 
 



 

 

4 Indique a que se refiren estes cinco termos: inmunidade celular, linfocito T, antíxeno, resposta inmune 
primaria, soro (5x0,4p). 
Inmunidade celular: Tipo de inmunidade mediada polos 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. 
Linfocito T: Linfocito responsable da inmunidade celular. O seu nome débese a que maduran no timo. 
Antíxeno: Calquera molécula non recoñecida como propia por un organismo capaz de xerar unha resposta 
inmune. 
Resposta inmune primaria: É a que se produce ante o primeiro contacto cun determinado antíxeno. 
Soro: Os soros son derivados do sangue de animais aos que se inoculou un antíxeno para inducir a 
formación de anticorpos específicos. Os soros obtidos producen inmunidade artificial pasiva. 
 
5 Terminoloxía: Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 
punto, 0,2 por frase correcta). 
Os retrovirus conteñen ARN como material xenético 
O cariotipo é a representación gráfica do conxunto de cromosomas dun organismo 
Unha reacción anabólica é una reacción de síntese 
Os plásmidos úsanse como vectores de clonación 
Un anión é un ión con carga negativa 
 
6 Test: Indica (en tu cuaderno de examen) si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
Las respuestas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10). 
 

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


