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Criteris: La prova consta de 100 preguntes tipus test. Cada pregunta té quatre opcions de les quals només 
una és correcta. Un error resta 0,25 encerts. Les preguntes no contestades no es tenen en compte. 
_______________________________________________________________________________________________ 

1. Quin personatge rellevant va dur a terme un 
senzill experiment per a demostrar si les cèl·lules 
sorgeixen espontàniament d'altres cèl·lules o no? 

a) Leeuwenhoek 
b) Pasteur 
c) Hooke 
d) Darwin 

 
2. En la pol·linització anemògama, l'agent que 
transporta el gra de pol·len és: 

a) el vent 
b) un insecte 
c) l'aigua de pluja 
d) la gravetat 
 

3. L'estructura que es mostra en l'esquema és un 
exemple d'una unitat monomèrica utilitzada per a la 
formació de:  

 
a) ARN 
b) proteïnes 
c) ADN 
d) polisacàrids 
 

4. En eucariotes, la majoria dels enzims 
responsables del cicle de Krebs es troben en la 
següent estructura mitocondrial: 

a) Les crestes 
b) La matriu 
c) La membrana interna 
d) L'espai intermembrana 

 

 

5. Quan no transmet cap senyal, el potencial al llarg 
de la membrana d'una neurona es denomina:  
a) Potencial d'equilibri   
b) Potencial de repòs   
c) Potencial d'acció   
d) Llindar d’excitabilitat   

 
6. La imatge està presa amb un microscopi: 

 
 
a) Òptic 
b) Electrònic de rastreig 
c) Electrònic de transmissió 
d) Òptic de fluorescència 

 
7. La replicació de l'ADN és:  

a) disgregativa  
b) semidestructiva  
c) semiconservativa  
d) conservativa 

 
8. L'antiportador és un tipus de:  

a) transport actiu a través de membrana  
b) activació de la glucosa en la glucòlisi  
c) intercanvi d'energia entre els fotosistemes I i 

II  
d) transport passiu a través de membrana  
 

9. L'ordre de transmissió d'informació genètica: 
a) ARNm - proteïnes - ADN 
b) ADN - ARNm - proteïnes 
c) Proteïnes – ARNm - ADN 
d) Cap dels anteriors 

 
10. Evolutivament, estan més prop dels animals: 

a) Les plantes terrestres 
b) Les algues verdes 
c) Els fongs 
d) Els bacteris 

 
11. En la membrana plasmàtica, la funció 
estructural  és exercida per: 

a) proteïnes integrals 
b) paret cel·lular 
c) glicocàlix 
d) fosfolípids (bicapa) 

MODALITAT 1 
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12. En relació amb l'ATP, el colesterol i el glucogen, 
assenyaleu la funció, respectivament: 
a) Estructural, reserva i energètica 
b) Enzimàtica, estructural i reserva  
c) Reserva, energètica i enzimàtica 
d) Energètica, estructural i reserva 

 
13. L'oxigen que es produeix durant la fotosíntesi 

prové de: 
a) la descomposició del diòxid de carboni  
b) la descomposició de l'aigua  
c) de la fotorespiració  
d) del NADPH 

 
14. L'alcohol redueix i pot arribar a suprimir la 

secreció hipotalàmica de l'hormona antidiürètica 
o ADH; per tant, què ocorre quan es beu molt 
d’alcohol?:   

a) Augmenta la producció d'orina, i per tant, la 
pèrdua d'aigua.    

b) Disminueix la producció d'orina i es redueix la 
pèrdua d'aigua.    

c) S'indueix la formació d'orina més 
concentrada.    

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.   
 
15. Les estructures en forma de mitja lluna de la 
micrografia electrònica de la figura corresponen a: 

 
a) Lisosomes 
b) Reticle endoplasmàtic rugós 
c) Aparell de Golgi 
d) Reticle endoplasmàtic llis 

 
16. Pel que fa al NADH i el FADH2: 

a) Tots dos són acceptors d'electrons. 
b) El NADH dóna electrons i el FADH els accepta. 
c) El NADH accepta electrons i el FADH en dóna. 
d) Tots dos donen electrons. 

 

17. En insectes terrestres l'intercanvi gasós té lloc 
mitjançant:  
a) Brànquies   
b) Tràquees      
c) Pulmons   
d) Difusió a través de la seua superfície corporal   
 

18. Quin procés metabòlic és necessari per a 
l'obtenció de precursors de nucleòtids i àcids 
nucleics? 

a) Glucòlisi 
b) Cicle de Krebs 
c) Cicle de Calvin 
d) Ruta de les pentosa-fosfats 

 
19. Respecte de la reproducció sexual, assenyaleu la 

resposta INCORRECTA:   
a) En general, requereix la fusió de cèl·lules 

especials denominades gàmetes per a la 
formació del zigot    

b) Requereix més temps i una despesa 
energètica major que la reproducció asexual   

c) No requereix estructures reproductores 
especials ni gàmetes i només es necessita un 
progenitor   

d) Permet l'increment de la variabilitat genètica 
en les poblacions que la posseeixen   

 
20. En la fotosíntesi, què produeixen les reaccions 
dependents de la llum? 

a) RuBP 
b) G3P 
c) Sacarosa i midó 
d) ATP i NADPH 

 
21. La principal funció dels peroxisomes és: 

a) Glicosilació de proteïnes 
b) Destoxificació cel·lular mitjançant oxidació de 

substrats. 
c) Síntesi de fosfolípids. 
d) Emmagatzematge de calci. 

 
22. Les molses són: 

a) Tal·lòfits 
b) Cormòfits 
c) Pteridòfits 
d) Briòfits 

 
23.  Identifiqueu la relació orgànul-funció 

CORRECTA: 
a) Lisosoma-transport cel·lular. 
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b) Reticle endoplasmàtic rugós – síntesi de 
colesterol. 

c) Nuclèol-formació de ribosomes. 
d) Aparell de Golgi-hidrolases àcides. 

 
24. Quines idees són vertaderes respecte de la 
respiració cel·lular? I Producció d'oxigen, II Oxidació 
de coenzims (NADH, FADH2), III Consum de diòxid 
de carboni atmosfèric 

a) Només I 
b) Només II 
c) I i II 
d) I,II i III 

 
25. Una malaltia es transmet lligada al cromosoma 

X de forma dominant, quina és la probabilitat que 
una dona, el pare de la qual era malalt i la seua 
mare era sana; i un home, la mare del qual era 
sana, tinguen una xiqueta sana?  
a) 0,25  
b) 0,5  
c) 0,675  
d) 0,125 

 
26. La figura mostra les fases del cicle cel·lular 
eucariòtic. Les fases indicades com a 3 i 4 
corresponen respectivament a:  

 
a) G1 i G2 
b) S i M 
c) G1 i S 
d) G2 i M 

 

 

27. Els crinoïdeus, holoturioïdeus, asteroïdeus, 
ofiuroïdeus són classes d'animals pertanyents als: 

a) Equinoderms 
b) Mol·luscos 
c) Procordats 
d) Artròpodes 

 
28. Les dues cromàtides d'un cromosoma es poden 

observar durant: 
a) Fase S 

b) G2  
c) Metafase 
d) Anafase 

 
29. Els inhibidors enzimàtics: 

a) Són substàncies que augmenten la velocitat 
de la reacció catalitzada per l'enzim. 

b) De tipus reversible competitiu s'uneixen al 
mateix centre actiu de l'enzim pel fet de tenir 
una semblança estructural amb el substrat. 

c) De tipus no competitiu s'uneixen a l'enzim de 
manera que impedeixen la unió del substrat i 
dificulten l'etapa de catàlisi. 

d) De tipus irreversible s'uneixen al substrat 
dificultant la unió a l'enzim. 

 
30. Un nucleòtid està compost per: 

a) Sucre, grup fosfat i base nitrogenada. 
b) Sucre, aminoàcid i base nitrogenada. 
c) Sucre, grup èster i aminoàcid. 
d) Dos sucres. 
 

31. Els insectes són animals que tenen: 
a) Un exosquelet de cel·lulosa que 

impermeabilitza el cos, cosa que els ha 
permès abandonar els llocs humits. 

b) Un cos dividit en dues regions: cefalotòrax i 
abdomen. 

c) Un reduït nombre de descendents, 
conseqüència del seu curt cicle biològic. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
 
32. Els àcids grassos que contenen un o més dobles 
enllaços són: 

a) Saturats 
b) Amfipàtics 
c) Insaturats 
d) Carbohidrats 

 
33. La desnaturalització tèrmica d'una proteïna NO altera: 

a) La seua estructura primària 
b) La seua estructura secundària 
c) La seua estructura terciària 
d) La seua funció biològica 

 
34. En la nomenclatura linneana, l'ordre és 

l'agrupació de: 
a) gèneres 
b) famílies 
c) espècies 
d) classes 

Cèl·lules que 

cessen la seua 

divisió 
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35. En relació amb les propietats dels polisacàrids: 
a) El glucogen està format per unitats de D-

glucosa unides per enllaços glicosídics de 
tipus α-1,4 i en les ramificacions α-1,6. 

b) La cel·lulosa és un polímer de la D-glucosa, no 
degradable a causa de la gran quantitat de 
ramificacions que tenen les seues molècules. 

c) En general, els polisacàrids són més reductors 
que els monosacàrids, ja que posseeixen una 
major quantitat de carbonis anomèrics 
lliures. 

d) Cap resposta de les anteriors és certa. 
 
36. Un cariotip és: 

a) La representació ordenada dels cromosomes 
d'una cèl·lula. 

b) Una micrografia electrònica del nucli en 
interfase. 

c) El nombre de cromosomes típic d'una 
espècie. 

d) La imatge d'un cromosoma en metafase. 
 

37. La imatge següent correspon a: 

 
a) Cèl·lula muscular 
b) Neurona 
c) Fibroblast 
d) Cèl·lula epitelial glandular 
 
38. La cel·lulosa és: 

a) una proteïna enzimàtica que trenca enllaços 
O-glicosídics. 

b) un polisacàrid estructural present en els 
vegetals. 

c) un polisacàrid de reserva animal. 
d) un polisacàrid de reserva vegetal. 

 
39. Els espermatòfits són plantes que es 

reprodueixen per mitjà de: 
a) Flors 
b) Llavors 
c) Fruits 
d)     Tots els anteriors 

40. En els plegaments i l'estabilització de les 
proteïnes intervenen diferents tipus d'enllaços, com 
per exemple: 

a) Pont disulfur 
b) Enllaç fosfodièster 
c) Enllaç glicosídic 
d) Enllaç β 
 

41. En l'oxidació de la glucosa en un ambient 
anaerobi es dóna el procés següent: 

a) Glicogenòlisi. 
b) Respiració cel·lular. 
c) Fermentació. 
d) S’hi donen els tres processos, de manera 

seqüencial. 
 
42. L'enzim pepsina: 

a) actua sobre els lípids i els converteix en àcids 
grassos i glicerol. 

b) actua sobre el midó i el converteix en 
maltosa. 

c) actua sobre les proteïnes i les transforma en 
polipèptids més simples. 

d) actua sobre els àcids nucleics i els converteix 
en nucleòtids. 

 
43. La glicerina és: 

a) un monosacàrid 
b) un component dels greixos 
c) una vitamina soluble en dissolvents apolars 
d) un aminoàcid de les proteïnes 

 
44. L'hemofília en humans es deu a una mutació 
recessiva en el cromosoma X. Com serà el fenotip 
esperable de la descendència entre una dona 
hemofílica i un home sa?  

a) La meitat de les filles són sanes i la meitat dels fills 
són hemofílics. 

b) Tots els fills són sans i totes les filles hemofíliques. 

c) La meitat dels fills són sans i l'altra meitat són 
hemofílics; totes les filles són sanes. 

d) Totes les filles són sanes i tots els fills són 
hemofílics. 

 
45. El quil es forma en: 

a) La boca 
b) L'esòfag 
c) L'estómac 

d) L'intestí prim 
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46. L’estructura següent correspon a: 

 
 
a) Aminoàcid 
b) Hidrat de carboni 
c) Lípid 
d) Nucleòsid 
 
47. Segons la morfologia dels gàmetes es 
distingeixen dos tipus de reproducció: 

a) sexual i asexual 
b) gamètica i agamètica 
c) mòbil i fixa 
d) isogàmia i anisogàmia 

 
48. Durant l'activitat muscular extenuant, el piruvat 

de les cèl·lules musculars  accepta hidrogen del 
NADH i es converteix en: 
a) acetil-CoA  
b) etanol  
c) làctic  
d) citrat 

 
49. Les cèl·lules situades en una solució hipertònica 

/ En les cèl·lules, l'osmosi implica el moviment a 
través de la membrana de: 
a) s'unflen / aigua  
b) s'encongeixen / aigua 
c) no s'alteren / glucosa 
d) experimenten turgència / glucosa 
 

50.  Els components de la molècula d'ATP són: 
a) adenina-tres fosfats-ribosa  
b) desoxiribosa-tres fosfats-adenina  
c) glucosa-fosfat-ribosa  
d) tres aminoàcids: alanina-tirosina-prolina 

 
51. Elegiu la resposta FALSA:   

a) L’oviparisme consisteix en la deposició de l'ou 
en el medi extern i la fecundació pot ser 
externa o interna.   

b) El viviparisme es caracteritza pel 
desenvolupament de l'embrió en l'úter de la 
mare i implica una fecundació interna.    

c) En l’ovoviviparisme, la fecundació ha de ser 
externa de manera obligada.   

d)En l’ovoviviparisme els ous s’obrin dins de la 
mare i es produeix un part de cries vives.   

 
52. La saba elaborada és conduïda per: 

a) Fibres de l'esclerènquima 
b) Parènquima 
c) Floema 
d) Xilema 

 
53. Associeu processos amb la seua denominació: 
ocorre en cèl·lules haploides i diploides / ocorre en 
cèl·lules 2n: 

a) Partenogènesi/espermatogènesi 
b) Meiosi/gametogènesi 
c) Mitosi/meiosi 
d) Ovogènesi/mitosi 

 
54. Els fotosistemes es localitzen en: 

a) L'estroma. 
b) L'embolcall del cloroplast. 
c) La membrana dels tilacoides. 
d) L'espai intratilacoïdal. 

 
55. El codi genètic és: 

a) la seqüència de ADN que té cada individu 
d'una espècie.  

b) el nombre de cromosomes que presenta un 
organisme viu i és característic de cada 
espècie.  

c) el conjunt de gens que presenta una espècie 
determinada.  

d) la seqüència de bases nitrogenades que 
constitueixen els codons que especifiquen els 
aminoàcids. 

 
56. Els àcids grassos es degraden a: 

a) molècules de piruvat que transporten 
electrons de la cadena de transport 
d'electrons  

b) acetil-CoA que s'incorpora al cicle de Krebs  
 
c) glicerol que s'uneix a la cadena de transport 

d'electrons  
d) aminoàcids que excreten amoníac 
 

57. L'obertura dels estomes està causada per: 
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a)  Eixida de K+ de les cèl·lules oclusives 
b)  Falta de llum 
c)  Entrada d'aigua a les cèl·lules oclusives 
d)  Acumulació de CO2 en la fulla 

 
58. Una deleció consisteix en:  

a) la substitució d'un nucleòtid per un altre 
en una seqüència d'àcids nucleics  

b) la pèrdua d'un nucleòtid en una seqüència 
d'àcids nucleics  

c) la incorporació d'un nucleòtid a una 
seqüència d'àcids nucleics  

d) l'addició d'un codó a una seqüència d'àcids 
nucleics  

 

 
 
 
 
 
 

59. El monòxid de carboni que expulsen els cotxes 
és una substància molt tòxica, que arriba a ser 
mortal quan s'acumula en l'aire per damunt de 
1000 ppm. La seua acció radica a: 
a) inhibir el cicle de Krebs 
b) bloquejar la respiració cel·lular 
c) causar turgència i lisi cel·lular 
d) impedir l'exocitosi 

 
60. Els fragments d'Okazaki es refereixen a: 

a) cadenes llargues d'ADN recentment 
sintetitzades en la cadena contínua. 

b) la replicació disgregativa de l'ADN. 
c) cadenes curtes d'ADN recentment 

sintetitzades en el bri discontinu. 
d) la replicació d'ARN com un procés continu. 

 
61. Quin és l'ordre correcte de les fases del 
desenvolupament embrionari?: 

a) Gastrulació-segmentació-organogènesis 
b) Gastrulació- organogènesis- segmentació 
c) Segmentació- gastrulació -organogènesis 
d) Organogènesis- gastrulació-segmentació 

 
62. En la meiosi la separació de cromàtides 

germanes es produeix en:  
a) Profase II  
b) Profase I  

c) Anafase I  
d) Anafase II  

 
63. Els tricomes són estructures vegetals que 

pertanyen al teixit: 
a) Vascular 
b) De sustentació 
c) Epidèrmic 
d) Parenquimàtic 

 
64. Suposeu que aneu pel camp i veieu un esquirol 

(Sciurus vulgaris L.) Si analitzàreu la seua dotació 
genètica en el laboratori, trobaríeu que el nombre 
de cromosomes de l'esquirol és: 
a) 73 
b) 40 
c) 57 
d) 65 

 
65. Quina de les afirmacions següents NO sosté la 
teoria de l'origen endosimbiont dels mitocondris? 

a) Els mitocondris tenen els seus propis 
ribosomes.  

b)  Els mitocondris tenen el seu propi ADN.  
c) Els mitocondris produeixen la major part de 

l'energia cel·lular en forma d'ATP.  

d) Els mitocondris deriven de mitocondris 
preexistents per divisió.  

 
66. Associeu cada enzim (A,B,C,D) a la seua funció (1,2,3,4): 

A. ARN primasa; B. ADN polimerasa; C. ADN ligasa; 
D. helicasa 

1. Sintetitza el fragment d'ARN encebador; 2. Obri 
la doble hèlix; 3. Uneix els fragments d'ADN; 
4. Afegeix nucleòtids a l’encebador  

a) A1, B4, C3, D2 
b) A3, B2, C1, D4 
c) A2, B1, C4, D3 
d) A4, B3, C2, D1  

 
67. La figura següent representa un tall transversal de:  
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a) Microvellositats 
b) Cilis i flagels 
c) Centríols 
d) Pseudòpodes 
 

68. Identifiqueu la relació "tipus cel·lular – 
característica” CORRECTA: 

a) tots els eucariotes – paret cel·lular 
b) tots els eucariotes – reproducció per 

bipartició 
c) tots els procariotes – sense orgànuls 

membranosos 
d) tots els eucariotes – ribosomes més petits 

que procariotes 

69. Les cèl·lules vegetals es diferencien de les 
cèl·lules animals perquè tenen: 

a) Centríols, paret cel·lular i vacúol. 
b) Cloroplasts, paret cel·lular i vacúol. 
c) Cloroplasts, centríol i mitocondris. 
d) Cloroplasts, mitocondris i paret cel·lular. 

70. Els canals iònics permeten que els ions 
travessen la membrana mitjançant: 

a) Difusió simple 
b) Transport actiu 
c) Transport facilitat 
d) Endocitosi 

71. El ARNm codifica per a la síntesi de: 
a) ARNr 
b) ARNt 
c) Seqüència primària d'una proteïna. 
d) Cap de les anteriors. 
 

72. En el processament de la glucosa, l'ordre 
correcte de les diferents etapes és: 

a) Glucòlisi, oxidació del piruvat, cicle de Krebs, 
transport d'electrons i fosforilació oxidativa. 

b. Cicle de Krebs, glucòlisi, oxidació del piruvat, 
fosforilació oxidativa i transport d'electrons. 

c) Glucòlisi, cicle de Krebs, processament del 
piruvat, transport d'electrons i fosforilació 
oxidativa. 

d) Oxidació del piruvat, glucòlisi, cicle de Krebs, 
transport d'electrons i fosforilació oxidativa. 

 
73. La cèl·lula indicada amb la fletxa en quina fase de 
la mitosi es troba?: 

 
a) Profase 
b) Metafase 
c) Anafase 
d) Telofase 

74. La proteïna que constitueix els microfilaments 
és: 

a) Dineïna 
b) Tubulina 
c) Actina 
d) Miosina 

75. Les gimnospermes es caracteritzen, entre altres 
aspectes per: 

a) Posseir òvuls nus 
b) Posseir òvuls tancats en un ovari 
c) No tenir llavors 
d) a i c són certes 
 

76. Respecte dels mitocondris, és cert que: 
a) No estan presents en cèl·lules vegetals. 
b) Les crestes mitocondrials són evaginacions de 

la membrana externa. 
c) La membrana mitocondrial interna és més 

permeable que l'externa. 
d) Els mitocondris canvien el seu nombre en 

funció de les necessitats energètiques. 
 
77. Es coneix com a nucleosoma: 

a) Segments curts de ADN enrotllats al voltant 
d'un octet d'histones. 

b) Part del nucli on es transcriu el ARNr. 
c) L'espai entre la membrana nuclear externa i la 

interna. 
d) La part del nucli on es troba la cromatina. 

 
78. El sistema nerviós ganglionar ventral es troba 

en: 
a) Cnidaris 
b) Porífers 
c) Anèl·lids 
d) Peixos 
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79. La figura següent correspon a: 

 
a) Epidermis 
b) Meristema apical 
c) Parènquima 
d) Col·lènquima 

 
80. Assenyaleu la resposta correcta: 

a) L'heterocromatina és ADN descondensat 
que es transcriu. 

b) L'eucromatina és ADN condensat que es 
transcriu. 

c) L'heterocromatina  facultativa es transcriu 
en determinat estat funcional de la cèl·lula. 

d) L'eucromatina es troba, de forma 
característica, en el centròmer  

 
81. Els amfibis NO presenten respiració: 

a) Cutània 
b) Traqueal 
c) Branquial 
d) Pulmonar 

 
82. La síntesi de ADN té lloc en la fase: 

a) G2 
b) Mitosi 
c) G1 
d) S 

 
83. Dels grups següents, indiqueu quins estan 
formats només per rèptils: 

a) Granota, gripau i tritó. 
b) Colobra, tortuga i caiman 
c) Colibrí, papagai i garsa. 
d) Tonyina, tauró i sardina. 

 
84. Els cromosomes homòlegs: 

a) Presenten idèntiques seqüències en l'ADN. 
b) Presenten idèntica informació genètica. 
c) Presenten informació per als mateixos 

caràcters. 
d) Se separen durant l'anafase II de la meiosi. 

 
85. És funció dels mitocondris: 

a) Intervenir en la síntesi de proteïnes 
b) Ajudar a la defensa contra infeccions 

microbianes 
c) Obtenir energia metabòlicament útil (ATP) 
d) Nodrir a les cèl·lules en estat de dejuni 
 

86. Com a resultat de la meiosi s'obtenen: 
a) 4 cèl·lules amb la mateixa quantitat d'ADN 

que la cèl·lula progenitora. 
b) 4 cèl·lules amb diferent informació genètica i 

amb la meitat de la dotació que la cèl·lula 
progenitora. 

c) 2 cèl·lules amb la meitat de quantitat d'ADN 
que la cèl·lula progenitora. 

d) 2 cèl·lules amb la mateixa quantitat d'ADN 
que la cèl·lula progenitora però diferent 
informació genètica. 

 
87. La funció de la bilis és:  

a) Transformar els lípids en àcids grassos i glicerol. 
b) Disminuir la quantitat de sucre en la sang . 
c) Transformar el midó en maltosa. 
d) Emulsionar els greixos. 
 

88. És funció dels àcids nucleics: 
a) Catalitzar les reaccions del metabolisme. 
b) Dirigir la síntesi de proteïnes. 
c) El transport de substàncies. 
d) La recepció de missatger químics. 
   

89. El producte de la glucòlisi és: 
a) àcid làctic 
b) àcid pirúvic 
c) acetil coenzim A 
d) àcid cítric 

 
90. La figura mostra diversos possibles tipus 
d'interaccions que contribueixen a mantenir 
l'estructura terciària de proteïnes. Les interaccions 
hidrofòbiques i els ponts d'hidrògens són 
respectivament les indicades pels nombres:  
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a) 2 i 4 
b) 1 i 3 
c) 2 i 1 
d) 4 i 1 

 
91. Els enzims: 

a)  Són de naturalesa polipeptídica. 

b)  Requereixen un coenzim per a funcionar. 

c)  Actuen generalment a pH pròxim a 0. 

d)  Són molt resistents a la calor 

 
92. 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 al·lel conté dues mutacions. 

c)  
els dos caràcters se seleccionen independentment 
durant la meiosi. 

d)  cap dels anteriors. 

 
93. Per a la cadena de ADN 5'-TACGATCATAT-3', la 
cadena de ADN complementària correcta és:  

a) 3'-TACGATCATAT-5' 

b) 3'-ATGCTAGTATA-5' 

c) 3'-AUGCUAGUAUA-5' 

d) 3'-GCATATACGCG-5' 

 
94. Assenyaleu l'alternativa correcta per a 

completar la frase següent: 
  En la _______________ d'una molècula de glucosa 

s'obté anaeròbicament un guany de només 2 ATP, 
mentre que en la _________________ es produeix 
un màxim de 38 ATP. 
a) fermentació, respiració anaeròbia  
b) respiració aeròbia, fermentació  
c) respiració aeròbia, respiració anaeròbia  
d) fermentació, respiració aeròbia 

 
95. Una proteïna té 201 aminoàcids. L’ARN 
missatger, des del codó d'iniciació al de terminació 
inclusivament, tindrà………… nucleòtids de longitud.  

a) 603  
b) 67  
c) 606  
d) 68  

 
96. Les plantes carnívores atrapen insectes. Què 
n’obtenen  i per a què ho utilitzen? 

a) Aigua, perquè viuen en ambients molt secs. 
b) Fòsfor, per a fabricar les seues proteïnes. 

c) Nitrogen, per a fabricar proteïnes. 
d) Sucres, per a complementar la seua deficient 

fotosíntesi. 
 
97. Les endonucleases de restricció:  

a) solden fragments d'ADN per a formar 
molècules més grans. 

b) tallen l'ADN produint nucleòtids lliures  
c) tallen l'ADN produint fragments de grandària 

predictible  
d) tallen l'ADN produint fragments de grandària 

aleatòria 
 
98. La imatge mostra una preparació de teixit: 
 

 

 

a) Epitelial 
b) Nerviós 
c) Connectiu 
d) Muscular 

 
99. L'estructura «primària» 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  
 

100. Els enzims que formen part de la cadena 
respiratòria es localitzen en:  
a) La matriu mitocondrial. 
b) La membrana mitocondrial interna. 
c) L'espai intermembrana. 
d) La membrana mitocondrial externa. 
 

 


