
 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 
OPCIÓN 1 
1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 
1.1. Explique que é un triacilglicérido e comente dúas das súas funcións biolóxicas. Represente a 
estrutura dun lípido bipolar e explique como se comportaría nunha disolución acuosa. 

Un triacilglicérido é un éster de tres ácidos graxos e glicerina (0,4p). Función de reserva enerxética como 
combustible biolóxico de alta eficacia, función de illamento térmico nos animais como graxa acumulada 
baixo a pel e función protectora fronte a traumatismos recubrindo algúns órganos (0,3px2). Válida 
calquera representación (0,25p). 

En disolución acuosa, oriéntase coas cabezas 
polares en dirección á auga e coas colas 
hidrocarbonadas, non polares, que son hidrófobas. 
Como consecuencia deste comportamento, en 
disolución acuosa poden formar tres tipos de 
estruturas: micelas, monocapas e bicapas (0,75p). 

1.2. Identifique o orgánulo que aparece representado na Figura 1. Realice un debuxo e sinale os seus 
compoñentes estruturais. Indique que procesos metabólicos teñen lugar no seu interior e en que parte do 

mesmo se realizan. 

Trátase dunha mitocondria (0,3p). Debuxo (0,3p). Os seus 
compoñentes estruturais son: membrana externa, espazo 
intermembranal, membrana interna, matriz mitocondrial, cristas 
mitocondriais, ribosomas libres e material xenético (ADN e ARN) (0,7p). 
O ciclo de Krebs ten lugar na matriz mitocondrial, a cadea respiratoria 
(transporte electrónico e fosforilación oxidativa) ocorre nas cristas 
mitocondriais e a b-oxidación de ácidos graxos (catabolismo de lípidos) 
na matriz mitocondrial (0,7p). 

1.3. Explique brevemente en que consisten os seguintes procesos e indique en que lugar da célula 
eucariota teñen lugar: replicación, transcrición e tradución. 

A replicación é o proceso polo cal, a partir de cada unha das moléculas que forman a dobre hélice do  
ADN, se forma unha cadea complementaria. O proceso comeza co desenvolvemento e apertura da 
dobre hélice, mediante o 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`>3’. Así, a síntese é continua nunha 
das febras de nova creación e descontinua na outra, formándose os fragmentos de Okazaki (febra 
retardada). Este proceso ten lugar no núcleo da célula (0,6p). 

A transcrición é a síntese dunha molécula de ARN a partir dun fragmento dunha cadea de ADN, 
intervindo as enzimas ARNpolimerasas. Este proceso dá lugar á formación dun transcrito primario que 
posteriormente madura no núcleo da célula (0,6p). 

A tradución é a síntese dunha cadea polipeptídica a partir dunha cadea de ARNm, tendo lugar nos 
ribosomas. Ademais do ARNm interveñen o ARN de transferencia que transporta os aminoácidos, e o 
ARN ribosómico que integra o ribosoma. Este proceso ten lugar no citosol (0,6p). 

Indicar que os procesos teñen lugar tamén na mitocondria valorarase con 0,2p. 

1.4. Indique os principais órganos e tecidos linfoides no home, comentando brevemente a súa función. 
Que é unha vacina? E un soro? Desde o punto de vista inmune que diferenzas hai entre a vacinación e a 
administración de soro? 

Podemos distinguir órganos linfoides primarios e secundarios. Os órganos linfoides primarios son o timo 
e a médula ósea mentres que os secundarios son os ganglios linfáticos, bazo e tecido linfoide asociado a 



 

 

mucosas. Nos órganos linfoides primarios prodúcese a formación e maduración das células do sistema 
inmune. Na médula ósea ten lugar a maduración dos linfocitos B, mentres que no timo se produce a 
maduración dos linfocitos T. Nos órganos linfoides secundarios iníciase a resposta inmune específica 
adquirida. Os ganglios linfáticos actúan como filtros recollendo e destruíndo axentes estranos. A función 
do bazo é eliminar células sanguíneas vellas e tamén ten función inmune (atrapa antíxenos procedentes 
da circulación e desenvolve a resposta inmune). O tecido linfoide asociado a mucosas protexe fronte aos 
axentes patóxenos que utilizan as mucosas como vía de entrada (0.2px5). 

As vacinas son preparados antixénicos que estimulan o sistema inmune producindo una inmunidade 
activa (0.4p). 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 pasiva (0.4p). As 
vacinas producen unha activación de linfocitos T e B. No caso dos soros, os anticorpos introducidos no 
organismo actúan directamente sobre o antíxeno (0.2p). 

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

O colesterol é o precursor das hormonas sexuais 

A cadea retardada sintetízase a partir dos fragmentos de Okazaki 

O sustrato únese ao centro activo da encima 

O bacteriófago é un virus que infecta bacterias 

As mitocondrias conteñen ADN e ribosomas 

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). 

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

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

2.11 Identifique a biomolécula que aparecen na Figura 2 e indique as súas características químicas. De 
que tipo de principios inmediatos forma parte? Se se enlazan dúas destas moléculas, que clase de 
molécula resultaría? Como se formaría o enlace e que nome recibe? 

Trátase dun aminoácido, que é unha molécula cun grupo amino e outro ácido (0.3p). As súas 
características químicas son: carácter anfótero e presenza dun carbono asimétrico (actividade óptica) 
(0.5p). Forman parte das proteínas (0.2p). Cando se enlazan dous aminoácidos obtemos un dipéptido 
(0.2p). 

Este enlace fórmase pola unión do OH do grupo carboxilo dun aminoácido e un grupo H do grupo amino 
do outro, coa conseguinte liberación dunha molécula de auga (0.6p); o enlace que se forma denomínase 
enlace peptídico (0.2p). 

2.2. Explique brevemente en que consisten as seguintes actividades e 
indica unha estrutura ou orgánulo eucariota onde poida producirse: 
glicólise, fosforilación oxidativa, ciclo de Calvin e ciclo de Krebs. 

A glicólise ten lugar no citosol da célula e é a ruta catabólica que leva 
á degradación da glicosa a piruvato. Mediante esta ruta a glicosa vai 
dar lugar a dúas moléculas de ácido pirúvico, 2 ATP e 2 NADH (0.5p). 

 A fosforilación oxidativa ten lugar nas mitocondrias e consiste na síntese de ATP ligado ao transporte de 
electróns na cadea respiratoria mitocondrial (0,5p). O ciclo de Calvin ten lugar no estroma dos 
cloroplastos. Consiste na incorporación de CO2 a un composto de 5 átomos de carbono (ribulosa 1,5 
difosfato) para obter moléculas de triosas fosfato (0,5p). O ciclo de Krebs ten lugar na matriz mitocondrial 
e consiste nunha serie de reaccións que conlevan a oxidación completa do acetil Coenzima A ata 
moléculas de CO2, obténdose poder redutor en forma de NADH y FADH2 (0,5p). 



 

 

2.3. Con relación á teoría cromosómica da herdanza, explique o significado dos seguintes conceptos: 
xenes ligados, sobrecruzamento (entrecruzamento ou crossing-over), autosoma, cromátidas, 
centrómeros, cromosomas homólogos. 

Xenes ligados: son xenes dun mesmo cromosoma que se transmiten xuntos cunha frecuencia maior que 
a que cabería esperar polo azar (0.3p). Sobrecruzamento: durante a meiose, na profase I, pódese 
producir un intercambio de xenes ou material xenético entre cromosomas homólogos (0.5p). Autosoma: 
cromosoma que non intervén na determinación do sexo (0.3p). Cromátida: cada unha das partes 
simétricas do cromosoma metafásico que están constituídas por dúas moléculas de ADN idénticas. 
Chámanse cromátidas irmáns e están unidas polo centrómero (0.3p).. Centrómero: rexión do 
cromosoma que mantén unidas as cromátidas irmáns. Ten unha posición variable dentro do cromosoma, 
sendo a rexión pola que se xunta o cromosoma ao fuso acromático (0.3p). Cromosoma homólogo. Cada 
un dos cromosomas que conteñen a información xenética para os mesmos caracteres procedentes do 
pai e a nai (0.3p). 

2.4. En función da súa capacidade para tinguirse, como se clasifican as bacterias? A que se debe esa 
desigual capacidade? Describa as principais estruturas da célula bacteriana, axudándose dun debuxo. 

En bacterias Gram+ e Gram- (0.2p). Esta desigual capacidade débese á estrutura da parede celular. A 
parede dunha bacteria Gram + posúe unha capa grosa constituída por peptidoglicano ou mureína. No 
caso das Gram -, a parede é máis fina pero presenta unha estrutura máis complexa (0.8p). As principais 
estruturas dunha célula bacteriana son: ADN circular no citoplasma, membrana plasmática, parede 
bacteriana, ribosomas e citoplasma. 

Ademais poden presentar cápsula, plásmidos, pili, flaxelos, etc. 
(1p). 

2.5. Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, 
os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0.2 por frase 
correcta). 

A encima reduce a enerxía de activación da reacción 

Os fotosistemas atópanse nas membranas tilacoidais 

A teoría endosimbióntica propón que os actuais cloroplastos proceden de bacterias 

As inmunoglobulinas son proteínas de defensa 

Durante a fosforilación oxidativa prodúcese síntese de ATP 

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, 0,1pX10). 

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


