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Bloque I. (2 puntos)  
1. A que tipo de biomoléculas pertence o ácido desoxirribonucleico? Por que unidades 
estruturais está formado? Explique e represente o tipo de enlace que se establece entre 
as ditas unidades. Indique a súa localización e a súa función nas células eucariotas. 
  puntos 
Tipo de biomoléculas Ácidos nucleicos  0,2 
Unidades estruturais Desoxirribonucleótidos 0,2 
Tipo de enlace Enlace fosfodiéster que se establece entre o grupo OH do fosfato do 

carbono 5’ dun nucleótido e o OH do carbono 3’ da pentosa de dous 
nucleótidos consecutivos. 

0,5 

Representación Válido calquera esquema ben representado. 
 

0,5 

Localización Núcleo, cloroplastos e mitocondrias. 0,3 
Función Conter a información xenética do individuo. 0,3 

 
Bloque II. (2,5 puntos)  
2. Realice un esquema que relacione a fase luminosa e a fase oscura da fotosíntese. 
Localice a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase e indique os substratos e 
produtos das mesmas. 
 puntos 
Válido calquera esquema onde se relacionen as dúas fases e que contemple os seguintes 
aspectos: lugar, sustratos, productos 

1 

 Fase luminosa Fase oscura  
Lugar: Membranas tilacoidais do 

cloroplasto 
Estroma do cloroplasto 0,5 

Sustratos: ADP, NADP, H2O CO2 e ribulosa 1,5 difosfato 0,5 
Productos: ATP, NADPH+ H+, O2  Triosas fostato, amidón 0,5 

 
Bloque III. (2,5 puntos)  
3. Dúas condicións herdables no home, as cataratas e a fraxilidade dos ósos, son debidas 
a alelos dominantes. Un home con cataratas e ósos fráxiles, cuxo pai tiña os ollos e ósos 
normais, casou cunha muller sen cataratas e ósos fráxiles, cuxo pai tiña ósos normais. 
Indique: a) os xenotipos dos proxenitores; b) as proporcións xenotípicas e fenotípicas da 
súa descendencia. 
  
Nomenclatura dos xenes  

Se a nomenclatura non é correcta, a pregunta non se puntuará  
 
 
Cruzamentos   

Ollos con cataratas dominante C; ollos normais recesivo c  
Osos fráxiles dominante F; osos normais recesivo f  
 



                                                                                                                                                   puntos 
Xenotipos dos pais            1  
Pai Ollos con cataratas e ósos fráxiles CcFf  
Nai Ollos normais e ósos fráxiles ccFf 
 
gametos  cF cf 
 CF CcFF CcFf 
 Cf CcFf Ccff 
 cF ccFF ccFf 
 cf ccFf ccff 

Proporcions xenotípicas da descendencia  1  
Proporcions fenotípicas da descendencia 0,5  

 
C_F_   3/8      Cataratas/Ósos fráxiles 
Ccbb   1/8      Cataratas/Ósos normais 
ccB_    3/8      Ollos normais/Ósos fráxiles 
ccbb    1/8       Ollos normais/Ósos normais 

 
Bloque VI. (2 puntos)  
4. Describa un exemplo dun proceso industrial en que se utilicen lévedos e indique como se 
denomina o proceso metabólico e o balance global do proceso que ten lugar 
  puntos 
Exemplo Cervexa, vino, pan, kéfir, etc 0,2 
Denominación Fermentación alcohólica ou fermentación láctica 0,3 
Explicación A fermentación é un proceso de degradación anaerobia da glicosa, 

cuxa finalidade é a obtención de enerxía en forma de ATP e a 
rexeneración do NAD+. 

1 

Fermentación láctica ou 
etanólica 

A glicosa se degrada de forma anaerobia a ácido láctico  ou 
 a etanol 

0,5 

 
Bloque V. (1 punto)  
5. En relación coa resposta inmunitaria, desenvolva brevemente estes conceptos: linfocito B, 
vacinación. 
  puntos 
Linfocitos B Células do sistema inmune responsables da produción de 

anticorpos (inmunidade humoral) orixinados na medula ósea. 
0,5 

Vacinación Consiste na aplicación de vacinas, preparados antixénicos que 
producen unha activación de linfocitos B con memoria, que 
confiren inmunidade  artificial activa. 

0,5 

 
 

  



OPCIÓN B 
 
Bloque I. (2 puntos)  
1. De que xeito se poden atopar as sales minerais nos seres vivos? Cales son as funcións 
biolóxicas das sales minerais nos organismos? A que se debe a natureza polar da auga? 
  puntos 
Sales minerais Precipitadas, disoltas ou asociadas a substancias orgánicas 0,3 
Funcións Formar estruturas esqueléticas, estabilizar dispersións coloidais, manter 

un grao de salinidade no medio interno, constituir solucións 
amortecedoras, accións específicas: (ex. Fe para hemoglobina) 

0,7 

Natureza polar da 
auga 

O osíxeno da molécula de auga atrae os electróns que comparte cos 
hidróxenos, de tal forma que xera unha carga parcial negativa no osíxeno 
e outra parcial positiva no hidróxeno. Isto causa que a molécula de auga 
sexa unha molécula asimétrica, bipolar, cunha gran tendencia a crear 
pontes de hidróxeno. 
 

1 

 
Bloque II. (2,5 puntos)  
2. Explique brevemente o proceso do ciclo de Krebs e indique: a) con que composto 
empeza e con cal remata?, b) onde ten lugar?, c) que se xera? e d) para que serve? 
 
  puntos 
Ciclo de Krebs  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 GTP e poder redutor en forma de 
NADH y FADH2  

1 

Composto inicial 
Composto final 

Dada a natureza cíclica do proceso a molécula inicial e final é a mesma 0,2 

Lugar Matriz mitocondrial 0,3 
Producto NADH+H+, FADH2, GTP, CO2 0,5 
Utilidade Oxidación de moléculas para obter poder redutor empregado na cadea 

respiratoria para xerar ATP. 
0,5 

 
Bloque III. (2,5 puntos)  
3. Realice un esquema da molécula de ADN segundo o modelo de Watson e Crick, 
indicando cada un dos seus compoñentes e o tipo de enlace que se establece entre eles. 
Como se atopa codificada a información xenética? 
 
  puntos 
Esquema Daráse por válido o esquema que inclúa os seguintes aspectos: 

Dúas cadeas de polinucleótidos antiparalelas que forman unha dobre 
hélice. 
As bases nitroxenadas cara o interior e as pentosas e os grupos fostato 
cara ao exterior. 
Cadeas complementarias. 
Están enroladas de forma dextroxira. 
 

1,5 

Enlaces Enlaces de hidróxeno entre as bases nitroxenadas. 
Enlaces fosfodiéster entre nucleótidos. 

0,5 



Codificación Na secuencia de nucleótidos da cadea de ADN que constitúe unidades 
informativas denominadas xenes que se transcribirán e traducirán en 
cadeas polipeptídicas. 

0,5 

 
Bloque VI. (2 puntos)  
4. Que microorganismo está relacionado coa orixe de cloroplastos e mitocondrias? Razoe 
a reposta, explicándoa brevemente. 
  puntos 
Organismos Bacterias 2 
Teoría 
endosimbionte 

Establece que bacterias heterótrofas aerobias e bacterias 
fotosintéticas estableceron unha relación endosimbionte coas células 
eucariotas primitivas. As primeiras transformáronse nas mitocondrias 
e as segundas en cloroplastos. 

 
Bloque V. (1 punto)  
5. En relación coa resposta inmunitaria, desenvolva brevemente estes conceptos:  
linfocito T, soroterapia. 
  puntos 
Linfocito T  Linfocito responsable da inmunidade celular. O seu nome débese a 

que maduran no timo.  
0,5 

Soroterapia  Administración de soros que 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. 

0,5 

 


