
 

 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

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

1 A que tipo de biomoléculas pertencen os polisacáridos? Por que unidades estruturais están formados? 

Explique e represente o tipo de enlace que se establece entre as devanditas unidades. Cite tres polisacáridos 

de interese biolóxico e comente brevemente a súa función. 

 

Glícidos. (0.2) 

Por monosacáridos. (0.2) 

O enlace é un enlace O-glicosídico. (0.2) 

Este tipo de enlace, fórmase entre un C dun dos monosacáricos e o grupo hidroxilo dun C do outro monosacárido 

liberándose unha molécula de auga. (0.4). Representación: (0.4) 

Exemplos de polisacáridos de interese biolóxico son o amidón, a celulosa e o glicóxeno. (0.2x3) 

O amidón ten función de reserva.  

O glicóxeno ten función de reserva.  

A celulosa forma parte da estrutura da parede vexetal dándolle consistencia. 

 

2 No interior celular pódense atopar os seguintes orgánulos: núcleo, ribosomas, aparello de Golgi, retículo 

endoplásmico liso, lisosomas, cloroplastos e mitocondrias. Indique a función principal de cada un dos 

orgánulos citados. Cales deles poderían estar presentes nas células procariotas? Cales deles conteñen ácidos 

nucleicos? 

 

Núcleo: replicación do ADN ou transcrición (ARNm, ARNt, ARN ribosómico). (0.2) 

Ribosomas: síntese de proteínas. (0.2) 

Aparello de Golgi: embalaxe dos produtos de secreción, glicosilación de proteínas ou distribución de moléculas ou 

renovación da membrana plasmática (0.2) 

Retículo endoplasmático liso: síntese almacén e transporte de lípidos ou detoxificación. (0.2) 

Lisosomas: dixestión celular. (0.2) 

Cloroplastos: fotosíntese. (0.2) 

Mitocondria: respiración celular, obténdose enerxía en forma de ATP. (0.2) 

 

Só terían ribosomas. (0.3) 

 

Os orgánulos que conteñen ácidos nucleicos son o núcleo, mitocondrias, cloroplastos e ribosomas. (0.3) 

 

 

3 A seguinte secuencia polinucleotídica corresponde a unha febra de ADN dun xene bacteriano: 

5’ATGCGAGGGGAAAATGCGTGTGTG3’. Indique a secuencia das febras complementarias sinalando os 

extremos 5’ e 3’. A partir da secuencia enunciada na pregunta, indique a secuencia de ARN que se xeraría 

sinalando os seus extremos 5’ e 3’. Como se denomina este último proceso resultado do cal se obtén a 

molécula de ARN? Explíqueo brevemente e indique os seus diferentes compoñentes.  

 

A secuencia da febra complementaria sería: 3´TACGCTCCCCTTTTACGCACACAC5´ (0.3) 

A secuencia de ARN a partir da secuencia de ADN enunciada sería 5’CACACACGCAUUUUCCCCUCGCAU3’ 

(0.3) 

 

Transcrición (0.2) 

 

Explicación: a transcrición ten lugar por medio de reaccións catalizadas pola ARN polimerasa utilizando a secuencia 

de nucleótidos do ADN como molde. As ARN polimerasas (ARN pol) teñen unha dirección de síntese en sentido 5´-

>3´ e engaden os nucleótidos complementarios aos da cadea de ADN que se transcribe. (1.2) 

 

4 Represente mediante un debuxo o ciclo lisoxénico dun bacteriófago. Sinale as distintas etapas do ciclo e 

indique brevemente que ocorre en cada unha delas.  

 

Válido calquera esquema ben representado do ciclo no que se indiquen as diferentes fases. (0.5) 

 

Sinalar: fase de fixación, fase de penetración, fase de integración. (0.5) 

 

Explicación:  



 

 

Fase de fixación: o virus fíxase á superficie da célula a invadir. 

Fase de penetración:  o virus introduce o seu material xenético. 

Fase de integración xenética: o material xenético do virus intégrase no material xenético da célula e aí permanece, 

sen causar máis alteracións. Nun determinado momento, o virus comezará o ciclo lítico infectivo. (1.0) 

 

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

frase correcta). 

 

Durante a fase escura da fotosíntese consómese ATP 

Os lisosomas conteñen enzimas hidrolíticos 

Durante a profase prodúcese a condensación da cromatina 

Os ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos 

A lactosa está formada pola unión de glicosa e galactosa 

 

1.6. Test (Valoración: 1 punto, 0,1 por resposta correcta) 

1F, 2F, 4F, 5F, 6F, 7V, 8V, 9F, 10 F (a pregunta 3 valorarase con 0,1 en todos os casos) 

 

OPCIÓN B 

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

1 Explique a estrutura da membrana plasmática, sinalando os seus compoñentes químicos e indicando as 

propiedades que lle confiren á membrana cada un deles. Como se denomina o modelo que explica esta 

estrutura? Coménteo brevemente. 

 

Estrutura: (0.5) (válida calquera explicación ou esquema) 

 

Composición: a composición da membrana é maioritariamente lipoproteica (lípidos e proteínas), ademais de 

diversos glícidos unidos ás moléculas anteriores. Os lípidos son de tres tipos: fosfolípidos (que forman a bicapa coas 

colas apolares cara ao interior), glicolípidos e esterois (principalmente colesterol en células animais).  

As proteínas poden ser intrínsecas, isto é, situadas na bicapa lipídica ou extrínsecas ou periféricas.  

Os glícidos, a maioría son oligosacáridos que se unen ou ben aos lípidos (glicolípidos) ou ás proteínas 

(glicoproteínas). Atópanse na cara externa da membrana. (0.5). 

 

Propiedades: os lípidos proporcionan á membrana as súas características de pouca permeabilidade e alta fluidez.  

As proteínas na membrana están relacionadas co control do paso de substancias e o recoñecemento celular.  

Os glícidos contribúen á asimetría da membrana e interveñen no recoñecemento. (0.5). 

 

Modelo do mosaico fluído. Segundo este modelo, tanto os lípidos como as proteínas forman un mosaico molecular 

debido á súa distribución mesturada na membrana. Ambos os tipos de moléculas presentan unha ampla mobilidade 

polo interior da membrana, outorgándolle un carácter fluído. Ademais, presenta un carácter asimétrico entre as súas 

caras citoplásmica e externa. (0.5) 

 

 

2 Identifique a estrutura representada na Figura 1 e indique a súa función biolóxica. Realice un debuxo e 

sinale cinco compoñentes na devandita estrutura. Todas as células presentan esta estrutura? Razoe a 

resposta. 

 

Núcleo dunha célula eucariota en estado de interfase celular. (0.5) 

 

Función: portador da información xenética. (0.5) 

 

Válido calquera representación do núcleo onde se indiquen os seguintes compoñentes:  

1. Poro nuclear. 2. Envoltura nuclear. 3. Nucléolo. 4 Nucleoplasma. 5. Cromatina. (0.5) 

 

Non, só o presentan as células eucariotas, xa que só elas teñen delimitada esta estrutura por unha lámina fibrosa. 

(0.5) 
 

3 Explique, desde o punto de vista molecular, o concepto de xene. Que son os intróns e exóns? Que quere dicir 

que o código xenético é dexenerado ou redundante? Que é un organismo transxénico? 

 

Un xene é unha unidade de transcrición. (0.5) 



 

 

A maioría dos xenes que codifican proteínas en eucariotas están fragmentados, é dicir, son descontinuos. As rexións 

que codifican as proteínas chámanse exóns. As secuencias que non codifican proteínas denomínanse intróns. (0.5) 
 

Significa que un aminoácido pode estar codificado por varios tripletes. (0.5) 
 

Un organismo transxénico é aquel que contén un xene ou máis doutra especie ou material xenético procedente 

doutro organismo. (0.5) 

 

4 Describa brevemente como se pode obter ácido láctico a partir de glicosa e que rutas metabólicas implica. 

Coñece algún exemplo? Que microorganismos son capaces de levar a cabo este proceso e que tipo de 

metabolismo exhiben? 
 

A glicosa seguiría a ruta da glicólise obténdose ácido pirúvico que, en ausencia de osíxeno, se convertería en ácido 

láctico. (1.0) 
 

Un exemplo de fermentación láctica é a produción de iogur, a partir da lactosa do leite. (0.5) 
 

Os microorganismos capaces de realizar fermentación son algunhas bacterias e lévedos que presentan un tipo de 

metabolismo anaerobio. (0.5) 
 

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

frase correcta). 
 

Os esteroides son lípidos de tipo insaponificable 

A gra está formada por tilacoides amoreados 

Durante a interfase prodúcese a duplicación do ADN 

O ciclo de Krebs ten lugar na matriz mitocondrial 

A retroinhibición é un mecanismo de regulación enzimático(a) 

 

2.6 Test (Valoración: 1 punto, 0,1 por resposta correcta)  

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

 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN 1 

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

1 Indique a natureza química, a función e onde se atopan en maior abundancia as seguintes moléculas: glicóxeno, 

fosfolípidos, colesterol e queratina  
 

Glicóxeno. Glícido, función de reserva, atópase principalmente no fígado e no tecido muscular 
 

Fosfolípidos. Lípido, función estrutural, que se atopa nas membranas celulares.  
 

Colesterol. Lípido do grupo dos esteroides. A súa función é contribuír á rixidez/fluidez das membranas e é precursor 

de ácidos biliares, hormonas esteroideas e da vitamina D. Atópase nas membranas celulares animais e no citosol. 
 

Queratina. Proteína, función estrutural. Máis abundante nas capas máis externas da epidermis de vertebrados e 

doutras estruturas como pelos, uñas, plumas, etc. 

(0.5x4) 

 

2 Identifique o orgánulo que aparece representado na Figura 1. Realice un debuxo e sinale 5 compoñentes 

estruturais. Indique que procesos metabólicos teñen lugar no seu interior e en que parte do mesmo se realizan 
 

Cloroplasto (0.3) 
 

Darase por válido calquera debuxo onde se inclúan 5 compoñentes estruturais (0.2): Membrana externa, espazo 

intermembranal, membrana interna, estroma, membrana tilcoidal (lumen do tilacoide, granas e lamelas) ribosomas e 

ADN (0.5) 

 


