
 

 

A D-glicosa e a D-fructosa son isómeros 

Na fotosíntese se libera O2 e se produce ATP 

Ser hipersensible ante una sustancia pode provocar unha alerxia 

O NAD+ é unha coenzima que contén nicotinamida 

Os anticorpos son proteínas producidas polos linfocitos B 

 

2.6 Test Indica (no teu caderno de examen) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas 

erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10). 

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

 
 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 

 
OPCIÓN 1 
1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 
1 Explique brevemente a fórmula xeral dun aminoácido ) (0,5p)  Represente e explique a formación dun enlace 
peptídico (0,75p) . Como se denomina o composto obtido? (0,25p)  Indique as diferenzas entre a estrutura secundaria 
en α-hélice e en lámina pregada das proteínas (0,5p). 

 
Un aminoácido é un ácido orgánico que ten no mesmo C, un grupo amino (-NH2), un grupo carboxilo (-COOH), un 
hidróxeno (-H) e un 4º radical (-R) que é unha cadea lateral, variable que dará lugar aos diferentes aminoácidos (ata 
20).  

 
 
Un enlace peptídico fórmase pola unión do OH do grupo 
carboxilo dun aa e un H do grupo amino doutro aa, 
liberándose unha molécula de auga. 
 
O composto obtido pola unión dos aminoácidos se 
denomínase péptido. 
 

 
 
Cando se xeran pontes de hidróxeno dentro da mesma cadea, entre o osíxeno do grupo carboxilo dun aa e o H do 
grupo amino doutro aa, xérase unha disposición α-hélice. Cando as pontes de hidróxeno se producen entre dous 

aminoácidos de cadeas distintas ou de segmentos alonxados da mesma cadea, os planos que conteñen os enlaces 
peptídicos contiguos, dispóñense lixeiramente pregados entre si, formando a estrutura en lámina pregada. 
  
2 En relación ao catabolismo, responda ás seguintes preguntas: Que entende por glicolise? (0,4p) En que consiste a 
descarboxilación oxidativa do piruvato? (0,4p) Cal é a procedencia do acetil-CoA que ingresa no ciclo de Krebs? (0,4p) 
Que coenzimas reducidas se forman no ciclo de Krebs? (0,2p) Cal é a finalidade da cadea respiratoria? (0,6p) 
 

A glucolise é a secuencia de reaccións que teñen lugar no citosol e que conduce á degradación dunha molécula de 
glicosa en dúas moléculas de piruvato, xerándose ATP e NADH, non requirindo a presenza de osíxeno. 
 
A descarboxilación oxidativa do piruvato consiste na súa transformación a CO2 e Acetil Coa na mitocondria. 
 
A orixe do Acetil-Coa que se dirixe ao ciclo de Krebs  está na degradación de ácidos graxos, glicosa e algúns 
aminoácidos. 
 
Fórmanse as coenzimas reducidas NADH2 e FADH2  
 
Obter enerxía en forma de ATP tendo o osíxeno como aceptor final de electróns.  
 
 
3 Indique a que se refiren estes 5 termos: ARNt, codón, transcrición, tradución e lugar P (0,4x5=2p) 
 
ARNt: É un tipo ARN que intervén na síntese de proteínas, uníndose a aminoácidos específicos e transportándoos ata 
os ribosomas.  
 
Codón: Secuencia de tres nucleótidos do ARNm que se corresponde cun aminoácido e se une o ARNt 
 
Transcrición: Proceso polo cal se sintetiza unha molécula de ARN complementaria a unha das cadeas do ADN por 
medio de reaccións catalizadas pola RNA polimerasa. 
  



 

 

Tradución: Proceso que ten lugar nos ribosomas, polo cal se lee a información da molécula de ARNm e se sintetiza 
unha secuencia polipeptídica. 
 

Lugar P: Lugar localizado na subunidade grande do ribosoma  que é ocupado polo ARNt iniciador unido á metionina, 
formando así o complexo de iniciación, durante o proceso de a tradución. 
  

4 Explique que son: linfocitos B, linfocitos T e macrófagos e indique as súas funcións (0,5x3=1,5p) Estableza a 
diferenza entre inmunidade natural e artificial (0,5p) 
 

Os linfocitos B son glóbulos brancos que se orixinan e maduran na medula ósea. Os linfocitos B, son os encargados da 
produción de anticorpos e da resposta humoral. Unha vez o linfocito B é activado, pode dar lugar a células pasmáticas, 
que producirán anticorpos ou ben células de memoria. 
 

Os linfocitos T son glóbulos brancos ou leucocitos que se orixinan na medula ósea e que  maduran no timo. Os linfocitos 
T son os responsables da inmunidade celular. 
 

Os macrófagos son células sanguíneas, orixinadas na medula ósea, que se orixinan a su vez a partir dos monocitos. 
Son fagocitos que actúan como células presentadoras de antíxenos.  
 

A principal diferenza consiste en que na inmunidade artificial introdúcense no organismo sustancias (soros o vacinas) 
para obter a resposta inmunitaria; mentres que a inmunidade natural adquírese pola exposición a axentes patóxenos ou 
a través da placenta. 
 
 

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

A hemofilia é unha enfermidade hereditaria ligada ao cromosoma X 
O cigoto orixínase pola fecundación dos gametos 
A adenina e a guanina son bases púricas 
A teoría endosimbiótica relaciona a orixe dos cloropastos con bacterias fotosintéticas 
A α-hélice é un tipo de estrutura secundaria das proteínas 
 

1.6 Test 

1F, 2F, 3V, 4F, 5F, 6F, 7V, 8F, 9F, 10F 
 
 
OPCIÓN 2 
2. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 
1 Cal é a estrutura química dun nucleósido? (0,4p) E dun nucleótido? (0,4p) Que tipos de nucleótidos coñece? (0,2p) 
Cite catro biomoléculas formadas por nucleótidos e comente a súa función biolóxica (1p) 
 

A estrutura química dun nucleósido é unha molécula de base nitroxenada que se une a unha molécula de pentosa 
mediante un enlace N-glicosídico.  
 

A estrutura química dun nucleótido é a dun nucleósido unido a unha molécula de ácido fosfórico, mediante un enlace 
ester fosfórico, a través do grupo hidroxilo do quinto carbono da pentosa.  
 

Os ribonucleótidos (AMP, CMP, GMP, TMP) e os desoxirribonucleótidos (dAMP, dCMP, dGMP, dTMP). 
 

Entre as biomoléculas formadas por nucleótidos temos: ADN, ARN e outros que non constitúen ácidos nucleicos 
(coenzimas, nucleótidos derivados do AMP, etc). Considerarase válida unha breve explicación da función das moléculas 
citadas. 
 

2 Realice un esquema dun cloropasto observado ao microscopio electrónico, e sinale os seus compoñentes estruturais 
(0,3+0,7=1p). Indique  que procesos metabólicos teñen lugar no seu interior e en que parte do cloropasto se realizan 
(1p). 
 

Válido calquer deseño que presente os principais compoñentes 
estruturais 
 
Compoñentes estruturais. Membrana externa, espazo 
intermembranal, membrana interna, estroma, membrana tilacoidal 
(lumen do tilacoide, granas e lamelas) ribosomas e ADN. 
 
No estroma do cloroplasto ten lugar o ciclo de Calvin ou fase 
escura da fotosíntese.  



 

 

Nas membranas tilacoidais ten lugar a fase luminosa da fotosíntese. 
 

3 Acerca da Figura 1, indique de que proceso se trata e que etapa do mesmo representa? (0,6p) En que lugar da célula 
eucariota se realiza este proceso? (0,2p) Que son e que función desempeñan os elementos sinalados cos números 1 ao 
3? (0,6p) Indique o tipo de enlace que caracteriza á molécula 4 (0,2p). Substitúa M e N polo seu correspondente 
extremo 3´ o 5´ (0,2p). Substitúa as letras H, I, J, X, E e Z polas letras correctas e indique que significan (0,2p). 
 

Trátase do proceso da tradución que conduce á síntese de proteínas, encontrándose na fase de elongación que 
consiste basicamente na unión de aminoácidos nunha orde concreta, determinada pola orde dos tripletes ou codóns.  
 

Ten lugar nos ribosomas presentes no citosol. 
 

O 1 é a subunidade maior do ribosoma. Nel atópanse os sitios P (peptidil) e A (aminoacil) onde se unen as moléculas de 
ARNt que portan os diferentes aminoácidos. Unha vez unidos nos lugares correspondentes, se establece un enlace 
peptídico entre os aa enfrontados, formándose desta maneira a cadea polipeptídica. 
O 2 é a molécula de ARNt, que por unha parte recoñece os aa de forma específica e os transporta cara os ribosomas e 
por outro lado, recoñece os codóns do ARNm. 
O 3 é o ARNm que porta a información xenética contida no ADN desde o núcleo ao citoplasma. Nel a información 
preséntase nunha secuencia de bases. 
. 

O tipo de enlace que caracteriza á molécula 4 é o enlace peptídico. 
 

M é 5’ e N é 3’  
 

H:A; I:A;J:G;X:A;E:C;Z:C Cada letra representa unha base púrica ou pirimidínica e cada grupo de tres letras, especifica 
un aminoácido 
 
4 Explique e represente mediante un debuxo o ciclo lítico dun bacteriófago (0,5p). Sinale as distintas etapas do ciclo 
(0,5p) e explique brevemente que ocorre en cada unha delas (0,2x5= 1p) 

 
Denomínase ciclo lítico porque conduce á destrución da célula hóspede. Válido calquer deseño que presente as 
principais etapas do ciclo lítico 

 
 
1. Fase de fixación ou adsorción. Os bacteriófagos fíxanse 
inicialmente a través das puntas das fibras caudais 
mediante enlaces químicos, e posteriormente de forma 
mecánica, ao cravar as espiñas basais na parede 
bacteriana. 
 
2. Fase de penetración. O bacteriófago, mediante encimas 
lisozimas situadas na placa basal, perfora a parede celular 
da bacteria e logo contrae a vaina da cola e introduce o 
ADN a través do orificio practicado, co que o xenoma vírico 
pasa directamente ao citoplasma. 
 
3. Fase de eclipse. Dáselle este nome dado que non se 
observan virus dentro da célula. Durante esta fase o virus 
replica o seu ADN e sintetiza RNA que sirve de base para 
a síntese de proteínas virais como os capsómeros. 

 
4. Fase de ensamblaxe. Os capsómeros reúnense formando a cápsida, mentras que o ácido nucleico vírico prégase e 
penetra na mesma. 
 

5. Fase de lise ou liberación. Nesta fase, os novos virus saen ao exterior e son capaces de infectar outras bacterias. 
 

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

Os linfocitos T fórmanse na medula e maduran no timo 
A bomba Na/K require enerxía para o seu funcionamento 
Durante a anafase da mitose sepáranse as cromátidas irmáns 
O glicocalix atópase na parte exterior da membrana plasmática 
As helicasas participan na replicación do ADN 
 

2.6 Test 

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


