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BIOLOXÍA 
 
Estrutura da proba: a proba componse de dúas opcións: A e B. Só se poderá contestar unha das dúas opcións, desenvolvendo 
integramente o seu contido. Puntuación: a cualificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada cuestión a súa 
puntuación parcial. Tempo: 1 hora e 30 minutos 

OPCIÓN A 
1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión). 
1 Expoña razoadamente o que lles ocorrerá a unha célula vexetal e a unha célula animal se se introducen nun medio 
isotónico (1), hipotónico (2) e hipertónico (3), explicando como son eses medios respecto á concentración de soluto. 
2 Indique a composición química e a función das seguintes estruturas do núcleo interfásico: envoltura, nucleoplasma, 
poro nuclear e núcleo.  
3 Explique brevemente o proceso de transcrición en eucariotas.  
4 Describa un exemplo dun proceso industrial no que se utilicen lévedos e indique como se denomina o proceso 
metabólico e o balance global do proceso que ten lugar. En relación á resposta inmunitaria, explique estes conceptos: 
antíxeno e anticorpo. 
5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 
por frase correcta). 
aminoácidos, células, antíxeno, penicilina, bacterias, eucariotas, plásmido, fungo, molécula, mitocondrias, ADN, ARNt, 
organismo, antibiótico, ribosoma 
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). 
 
1.6.1 Durante a maduración do ARNm prodúcese a 
eliminación de intróns  
1.6.2 Os protozoos son organismos unicelulares 
procariotas 
1.6.3 O cariotipo é o conxunto de cromosomas dun 
organismo 
1.6.4 O virus do SIDA é o VIH, un retrovirus 
1.6.5 A membrana interna mitocondrial presenta cristas 
internas 
 

 
1.6.6 Durante a fase luminosa da fotosíntese libérase 
O2 
1.6.7 Un soro conten antíxenos específicos 
1.6.8 As mitocondrias son orgánulos exclusivos das 
células animais 
1.6.9 Un macrófago elimina sustancias patóxenas por 
fagocitose 
1.6.10 Os extremos dos brazos dun cromosoma 
reciben o nome de cinetocoros 

OPCIÓN B 
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 macromoléculas: sacarosa, 
quitina, glicóxeno, fosfolípidos. 
2 Como se denomina o modelo que explica a estrutura da membrana plasmática? Explíqueo indicando os seus 
principais compoñentes e ilústreo mediante un esquema. 
3 Describa brevemente a función dos seguintes enzimas: ADN polimerasa, helicasa, ligasa e topoisomerasa. 
4 Explique os seguintes termos: lévedo, bacteriófago, prión. En relación á resposta inmunitaria, explique estes 
conceptos: resposta inmune primaria, resposta inmune secundaria, autoinmunidade, inmunoglobulinas. 
5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 
por frase correcta). 
colar, fase, fungos, penicilina, tuberculose, nucleosomas, eucariotas, enfermidade, antibiótico, estrutura, Penicillium, 
bacteria, ADN, heterótrofa, ciclo 
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). 
 
2.6.1 Os cloroplastos son orgánulos exclusivos das 
células vexetais 
2.6.2 Os fungos son organismos procariotas con 
nutrición heterótrofa 
2.6.3 A fermentación é un proceso catabólico con 
degradación incompleta da materia orgánica 
2.6.4 Na meiose prodúcese entrecruzamento e 
recombinación xenética 
 
 

 
2.6.5 Os protozoos son organismos unicelulares 
eucariotas 
2.6.6 A β-oxidación é o proceso de síntese de ácidos 
graxos 
2.6.7 A parede celular animal está formada por celulosa 
2.6.8 Os lisosomas son os orgánulos encargados da 
dixestión celular 
2.6.9 Un bacteriófago non presenta metabolismo propio 
2.6.10 A transcrición do ADN ten lugar no citoplasma 

 


