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Criteris: La primera part consta de 50 preguntes tipus test. Cada pregunta té quatre opcions de les quals només una és 
la correcta. Un error resta 0,25 encerts. Les preguntes no contestades no es tenen en compte. Aquesta part constitueix el 
60% de la qualificació final. En la segona part, els alumnes han de respondre una sèrie de qüestions relatives a un text 
d'actualitat científica biològica, que constitueix el 40% de la qualificació final. 
________________________________________________________________________________________________ 

 
1ª PART (60% de la qualificació final)

 
1.- Se sap que al voltant de 25 dels 92 
elements de la natura són essencials per a la 
vida. Quins quatre d'aquests 25 elements 
representen aproximadament el 96% de la 
matèria viva? 
 
A. Carboni, sodi, clor, nitrogen 
B. Carboni, sofre, fòsfor, hidrogen 
C. Oxigen, hidrogen, calci, sodi 
D. Carboni, hidrogen, nitrogen, oxigen 
 
2.- On té lloc la glucòlisi? 
 
A. Matriu mitocondrial 
B. Membrana mitocondrial externa 
C. Membrana mitocondrial interna 
D. Citosol 
 
3.-  Els organismes productors en un 
ecosistema són: 
 
A. Organismes autòtrofs 
B. Consumidors secundaris 
C. Organismes que descomponen la matèria 
orgànica 
D. Organismes heteròtrofs 
 
4.- El centròmer és una regió en la qual: 
 
A. Les cromàtides es mantenen unides entre si 
fins a l'anafase.  
B. Els cromosomes metafàsics s'alineen 
formant la placa equatorial 
C. Els cromosomes s'agrupen durant la telofase 
D. Es formen els nous microtúbuls del fus 
 
5.- La unió funcional entre una neurona i 
una altra es denomina: 
 
A. Dendrita 
B. Sinapsi 
C. Axó 
D. Estímul 
 
 

6.- L'estructura terciària d'una proteïna es 
refereix a:  
 
A. Seqüència d'aminoàcids 
B. Presència d'hèlixs α o làmines β 
C. Plegament tridimensional característic de la 

molècula 
D. Interaccions entre subunitats d'una proteïna 
 
7.- Associa l'enzim digestiu al lloc d'actuació 
en el tub digestiu: 
 
A. Amilasa-estómac 
B. Lipasa-boca 
C. Pepsina-intestí gros 
D. Quimotripsina-duodè 
 
8.- Són gàmetes: 
 
A. Els ovaris i els testicles 
B. Els ovaris i els zigots 
C. Els òvuls i els espermatozoides 
D. Els espermatòcits i els ovòcits 
 
9.- Quina de les següents molècules conté 
nitrogen, a més de carboni, oxigen i 
hidrogen? 
 
A. Un alcohol com l'etanol 
B. Un monosacàrid com la glucosa 
C. Un esteroide com la testosterona 
D. Un aminoàcid com la glicina 
 
10.- Quin és el genotip d'una dona A Rh + 
que té un fill O Rh – ? 
 
A. Mai es pot donar aquesta situació 
B. AA Rh + Rh - 
C. AO Rh + Rh - 
D. AO Rh – Rh – 
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11.- L'aparell excretor dels cucs plans està 
format per: 
 
A.  Protonefridis 
B.  Metanefridis 
C.  Corpuscles de Malpighi 
D.  Túbuls de Malpighi 
 
12.- Si en una cèl·lula en metafase hi ha 20 
cromàtides, quants cromosomes hi ha en 
cada cèl·lula filla després de la citocinesi? 
 
A. 10 
B. 20 
C. 5 
D. 40 
 
13.- Un al·lel es defineix com: 
 
A. La posició del gen en el cromosoma 
B. Els canvis fortuïts que afecten els gens 
C. Cadascuna de les formes alternatives d'un 
gen per a un determinat locus 
D. Un individu heterocigòtic 
 
14.- L'estructura que es mostra és un 
exemple d'una unitat monomèrica utilitzada 
per a la formació de: 
 

  
 
A. RNA 
B. Proteïnes 
C. DNA 
D. Polisacàrids 
 
15.- En una planta, la cutícula cèria està en: 
 
A.  Epidermis 
B.  Peridermis 
C.  Endodermis 
D.  Esclerènquima 
 
 
 
 

16.- En una sola molècula d'aigua, dos 
àtoms d'hidrogen estan units a un àtom 
d'oxigen per: 
 
A. Enllaços d'hidrogen 
B. Enllaços covalents no polars 
C. Enllaços covalents polars 
D. Enllaços iònics 
  
17.- Si de l'encreuament de dues línies pures 
s'obté una primera generació amb un 
fenotip intermedi  entre el dels progenitors, 
s'ha produït: 
 
A. Codominància 
B. Pleiotropisme 
C. Dominància intermèdia 
D. Epístasi 
 
18.- Quins dels següents productes de les 
reaccions lluminoses de la fotosíntesi 
s'utilitzen en el cicle de Calvin? 
 
A. CO2 i glucosa 
B. H2O i O2 

C. ADP, Pi i NADP+ 

D. ATP i NADPH 
 
19.- Dels factors següents, quin no té 
importància en la velocitat de reacció d'un 
enzim?  
 
A. pH    
B. Temperatura    
C. Concentració de substrat    
D. Forma del substrat 
  
20.- Els elements traça són els requerits per 
l'organisme tan sols en petites quantitats. 
Quin dels següents és un oligoelement que 
requereixen els éssers humans i altres 
vertebrats? 
 
A. Nitrogen 
B. Calci 
C. Iode 
D. Fòsfor 
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21.-  Els enzims: 
 
A. Estan compostos essencialment de 
polisacàrids, que són polímers d'aminoàcids  
B. Poden unir grups prostètics com ara ions 
metàl·lics que participen en les reaccions 
enzimàtiques 
C. Actuen generalment a pH pròxim a 0 
D. Són molt resistents a la calor 
 
22.-  L'ordre de transmissió d'informació 
genètica és: 
 
A. ARNm - Proteïnes - ADN 
B. ADN - ARNm - Proteïnes 
C. Proteïnes – ARNm - ADN 
D. Cap dels anteriors 
 
23.-  Es produeixen fenòmens de plasmòlisi 
quan introduïm cèl·lules en una dissolució: 
 
A. Hipertònica 
B. Hipotònica 
C. Isotònica 
D. Cap de les respostes anteriors és la correcta 
 
24.- Els desmosomes són: 
 
A- Petits fragments circulars d'ADN que hi ha 
en el hialoplasma. 
B. Uns replegaments que tenen les cèl·lules de 
l'intestí i que els permeten una major superfície 
d'absorció. 
C. Unes unions entre les cèl·lules molt fortes i 
sòlides. 
D. Certs transportadors de les membranes 
biològiques. 
 
25.- La funció de la bilis és:  
 
A. Transformar els lípids en àcids grassos i 
glicerol. 
B. Emulsionar els greixos. 
C. Transformar el midó en maltosa. 
D. Disminuir la quantitat de sucre en la sang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26.- Quines idees són vertaderes respecte a 
la fotosíntesi? I. Producció d'oxigen; II. 
Conversió d'energia lluminosa en energia 
química; III. Consum de diòxid de carboni 
atmosfèric. 
 
A. Només I 
B. Només II 
C. I i II 
D. I, II i III 
 
27.- Una relació fenotípica de 9:3:3:1 en la 
descendència d'un encreuament de dos 
individus heterozigòtics per a dos caràcters 
s'espera quan:  
 
A. Els loci resideixen en el mateix cromosoma  
B. Cada gen conté dues mutacions 
C. Els parells de caràcters se seleccionen 
independentment durant la meiosi 
D. Cap dels anteriors 
 
28.- Els neurotransmissors són: 
 
A. Hormones segregades pel tiroide 
B. Neurones especialitzades en el transmissió 
de l'impuls nerviós 
C. Substàncies que transmeten l'impuls nerviós 
a través de la sinapsi 
D. Neurones especialitzades en la recepció de 
l'impuls nerviós 
 
29.- La participació dels hidrats de carboni 
en el reconeixement cel·lular és com: 
 
A. Polímers inserits en la part interna de la 
membrana  
B. Glucoproteïnes exposades a l'exterior 
cel·lular 
C. Glucolípids embeguts en la membrana 
plasmàtica  
D. Polisacàrids lliures en la proximitat de la 
cèl·lula 
 
30.- On té lloc el cicle de Calvin? 
 
A. Estroma del cloroplast 
B. Membrana tilacoïdal 
C. Citoplasma al voltant del cloroplast 
D. Membrana externa del cloroplast 
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31.- Quin seria el millor tipus cel·lular per a 
l'estudi dels lisosomes? 
 
A. Les cèl·lules musculars 
B. Les cèl·lules nervioses 
C. Els leucòcits fagocítics de la sang 
D. Les cèl·lules bacterianes 
   
32.-  Els fosfolípids formen part de la 
membrana cel·lular gràcies al fet que: 
 
A. Posseeixen una estructura de grans 
dimensions que els aïlla de l'exterior  
B. Posseeixen una estructura bipolar amb dues 
cadenes hidrofíliques i un cap hidrofílic 
C. Posseeixen una estructura amb un cap polar 
i una cua hidròfoba 
D. Són lipofílics i repel·leixen l'aigua 
   
33.- En quina fase de la mitosi es fan visibles 
els cromosomes? 
 
A. Prometafase 
B. Interfase 
C. Profase 
D. Metafase 
 
34.- Per què el mitocondri no està 
classificada com a part del sistema 
d'endomembranes? 
 
A. Només té dues capes de membrana 
B. La seua estructura no es deriva del RE 
C. No participa en la síntesi de proteïnes 
D. No s'uneix a la membrana nuclear externa 
     
35.- Els teixits del xilema són els 
responsables de: 
 
A.  Fotosíntesi 
B.  Creixement de la planta 
C.  Conducció de la saba bruta 
D.  Conducció de la saba elaborada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.- En el dibuix adjunt es representa una 
cèl·lula en diferents fases de mitosi. 
Quina opció identifica cadascuna d'aquestes 
fases? 
 

 
 
A. a) telofase; b) metafase; c) anafase tardana; 
d) profase 
B. a) anafase; b) profase; c) telofase tardana; d) 
metafase 
C. a) anafase; b) metafase; c) telofase tardana; 
d) profase 
D. a) telofase; b) profase; c) anafase tardana; 
d) metafase 
 
37.- Quin dels efectes següents és produït 
per l'alta tensió superficial de l'aigua? 
 
A. Els llacs no es congelen a l'hivern, malgrat 
les baixes temperatures 
B. Les puces d'aigua poden caminar per la 
superfície d'un estany xicotet 
C. Els organismes resisteixen els canvis de 
temperatura, a pesar que emeten calor a causa 
de reaccions químiques 
D. L'aigua pot actuar com a dissolvent 
 
38.- En la membrana plasmàtica, els 
processos de transport a través de la 
membrana són funcions de: 
 
A. Proteïnes integrals 
B. Paret cel·lular 
C. Glicocàlix 
D. Fosfolípids (bicapa) 
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39.- En les membranes tilacoïdals, quina és 
la funció principal de les molècules de 
pigment de l'antena? 
 
A. Trencar la molècula d'aigua i alliberar 
oxigen a la clorofil·la del centre de reacció 
B. Capturar els fotons i transferir-ne l’energia a 
la clorofil·la del centre de reacció 
C. Sintetitzar ATP a partir d'ADP i Pi 
D. Concentrar els fotons dins de l'estroma 
 
40.- La localització d'un gen al llarg d'un 
cromosoma es coneix com: 
 
A. Al·lel 
B. Seqüència 
C. Locus 
D. Distància de recombinació 
 
41.-  En quin compartiment cel·lular 
s'oxiden els àcids grassos? 
 
A. En el citosol 
B. En el mitocondri 
C. En el reticle endoplàsmic 
D. En l'aparell de Golgi 
 
42.- Els llevats pertanyen al grup de: 
 
A. Arqueobacteris 
B. Eubacteris 
C. Algues 
D. Fongs 
 
43.- El metabòlit que alimenta el cicle de 
Krebs és: 
 
A. Àcid làctic 
B. Àcid pirúvic 
C. Acetilcoenzim A 
D. Àcid cítric 
 
44.- Quin dels següents posseeix una 
estructura similar a un cos basal 
microtubular? 
 
A. Centríol 
B. Centròmer 
C. Peroxisoma 
D. Ribosoma 
 
 
 
 

45.- Quin dels següents termes ecològics 
inclou tant factors biòtics com a abiòtics? 
 
A. Un hàbitat 
B. Una població 
C. Un ecosistema 
D. Una comunitat 
 
46.- L'hemofília en humans es deu a una 
mutació en el cromosoma X. Com serà la 
descendència esperable entre una dona 
normal portadora i un home hemofílic?  
 
A. La meitat de les filles són normals i la meitat 

dels fills són hemofílics 
B. Tots els fills són normals i totes les filles són 

portadores 
C. La meitat dels fills són normals i l'altra meitat 

són hemofílics; Totes les filles són normals 
portadores 

D. Totes les filles són normals i tots els fills són 
portadors 

 
47.- Quina proteïna és sintetitzada en 
moments específics durant el cicle cel·lular 
que s'associa amb una quinasa per a formar 
un complex amb activitat catalítica? 
 
A. PDGF 
B. MPF 
C. Proteína quinasa 
D. Ciclina 
 
48.- Els ions poden viatjar directament des 
del citoplasma d'una cèl·lula vegetal al 
citoplasma d'una cèl·lula adjacent a través 
de: 
 
A. Plasmodesmes 
B. Filamentes intermedis 
C. Unions estretes 
D. Desmosomes 
 
49.- Quan comença a desaparèixer el 
complex sinaptonèmic de la meiosi? 
 
A. En la profase I tardana  
B. En l’anafase I primerenca  
C. A meitat de la profase II 
D. Al final de la metafase II 
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50.- Dels següents tipus d'enllaços, quin no 
participa en l'estabilització de l'estructura 
terciària de les proteïnes? 
 
A. Ponts disulfur    
B. Forces de Van der Waals   
C. Ponts d'hidrogen 
D. Enllaços glicosídics 
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2ª PART (40% de la qualificació final) 

 
TEXT: L'ordi s'enforteix davant del canvi climàtic 
 
La recrudescència dels períodes de sequera és una de les principals conseqüències del canvi climàtic, que 
afecta especialment els cultius. No obstant això, la biòloga de la Universitat del País Basc, Anabel Robredo, 
ha comprovat que, almenys en el cas de l'ordi, el mateix canvi climàtic li ofereix mecanismes de resistència 
davant la falta d'aigua. I és que aquest fenomen està provocant també un augment notable de la concentració 
de CO2, un gas que, paradoxalment, proporciona a aquesta planta unes característiques amb les quals 
aconseguiria pal·liar els efectes de la sequera. La seua tesi doctoral es titula “Mecanismos fisiológicos de 
respuesta de la cebada al impacto de la sequia y el elevado CO2: adaptación al cambio climático”. Així 
mateix, diverses publicacions internacionals s'han fet ressò d'aquesta investigació, la més recent de les quals 
és la revista Environmental and Experimental Botany. 

Bàsicament, Robredo ha analitzat l'efecte que produeix en l'ordi la combinació de dues de les conseqüències 
principals que ens porta el canvi climàtic: l'enriquiment de CO2 i la sequera. Segons explica la investigadora, 
"la concentració atmosfèrica d'aquest gas ha augmentat en les últimes dècades de manera considerable, i es 
preveu que augmentarà molt més. Llavors, hem comparat plantes d'ordi que creixen amb una concentració de 
CO2 igual a l'actual (ambiental) amb unes altres conreades amb el doble, que és al que es preveu que 
arribarem a finals d’aquest segle". L'estudi s'ha dut a terme mitjançant la imposició progressiva de sequera, 
determinant, a més, la capacitat d'aquestes plantes per a recuperar-se després de la falta de reg, tant amb 
concentració de CO2 ambiental com amb la prevista per al futur. 

En les plantes en general, els efectes d'una alta concentració de CO2 ja eren coneguts. La bibliografia 
referencial utilitzada per Robredo així ho demostra: entre altres coses, augmenta la biomassa, el creixement 
de les arrels i l'àrea total de les fulles, i altera les taxes de fotosíntesi neta i l'eficiència en l'ús de l'aigua. La 
denominada conductància estomàtica és una de les claus, segons explica la investigadora: "Els estomes són 
unes estructures que tenen les plantes en les fulles, i és per on fan l'intercanvi d'aigua i aire. Quan una planta 
se sotmet a alt CO2 tanca els estomes en cert grau. Això fa que l'aigua es perda en menor mesura, cosa que es 
tradueix en més eficiència en el seu ús." 

Per tant, aparentment, una concentració major de CO2 col·loca les plantes en una situació avantatjosa per a 
fer front a períodes de sequera. "Si utilitzen l'aigua més lentament, la usen més eficientment i poden créixer 
durant més temps", explica Robredo. Almenys així ho ha pogut verificar en el cas de l'ordi. Són aquests 
resultats, però, extrapolables a altres plantacions? Segons explica aquesta investigadora, no és tan 
senzill: "Cal anar amb compte, perquè les diferents espècies de plantes responen a voltes de manera 
molt diferent, fins i tot contrària. El que sí que podem dir és que la majoria de les espècies vegetals 
tendeixen a usar l'aigua de manera més eficient en condicions d’alt CO2 i sequera, i que presenten 
un major creixement".                                                                 Font: Redacció ambientum.com   27/1/2012 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/la-cebada-se-fortalece-frente-cambio-climatico.asp 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-cebada-se-fortalece-frente-cambio-climatico.asp
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PREGUNTES SOBRE EL TEXT: 

1. Basant-te en el text i en el que coneixes sobre el canvi climàtic, explica el significat del subratllat en el 
text.  

2. Al final del tecer paràgraf es diu “Quan una planta se sotmet a alt CO2 tanca els estomes en cert grau. 
Això fa que l'aigua es perda en menor mesura, cosa que es tradueix en més eficiència en el seu ús". 
Explica per què i dibuja un estoma. 

3. Com és la nutrició de les plantes? Quins òrgans intervenen en l'absorció i en el transport de l'aigua i dels 
nutrients? 

4. Fes un esquema del procés de fotosíntesi.  


