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MODALITAT 1 

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

 

a) RNA 
b) proteïnes 
c) DNA 
d) Polisacàrids 

2. La principal característica que defineix 
l'organització cel·lular eucariota és la 
presència de: 
a) ribosomes 
b) DNA 
c) nucli 
d) tRNA 

 
3. El fruit d'una planta es forma a partir de: 

a) la fecundació de l'ovari 
b) la transformació de l'androceu 
c) la fecundació dels pètals 
d) la transformació de la llavor 

 
4. Un nucleòtid està format per: 

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

 

5. En el marc de la teoria sintètica de l'evolució, el 
concepte biològic d'espècie implica: 

a) Aïllament reproductiu d'altres espècies 
b) La uniformitat morfològica, fisiològica i 

conductual dels individus 
c) L'ocupació d'ambients locals molt 

restringits 
d) L'absència de variabilitat genètica entre 

els seus components 
 
6. Segons el model de mosaic fluid, les membranes 
estan constituïdes per: 

a) Una bicapa fosfolipídica de proteïnes que 
es comporta com un cristall líquid 

b) Una bicapa fosfolipídica fluida en la qual 
estan incrustats els hidrats de carboni 

c) Una bicapa fosfolipídica fluida en la qual 
estan incrustades les proteïnes 

d) Un sandvitx lípid-proteïna 
 
7. El procés pel qual una proteïna adquireix la seua 
conformació espacial es diu: 

a) Inhibició 
b) Desnaturalització 
c) Fusió 
d) Plegament 

 
8. De les següents estructures cel·lulars, NO es 
poden observar amb un microscopi òptic: 

a) Els cloroplasts 

b) Els ribosomes 

c) Els mitocondris 

d) Els cilis 

 
9. Les angiospermes es caracteritzen, entre altres 
aspectes, per: 

a) Tenir òvuls nus 
b) Tenir flors 
c) No tenir llavors 
d) No tenir fruits 
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10. El cicle cel·lular depèn, en gran mesura, de 
les: 

a) queratines 
b) ciclines 
c) activines 
d) miosines 

 
11. La quantitat total d'energia en cada nivell 
tròfic és menor perquè:  

a) Cada nivell tròfic perd energia en la 
respiració  

b) No tota l'energia del sol és absorbida per 
les plantes  

c) Els descomponedors usen més energia 
d) Part de l'energia es perd per l'evaporació 
de l'aigua 

 
12. En l'estabilització de l'estructura de les 
proteïnes intervenen diferents tipus d'enllaços, 
com per exemple: 

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

 
13. 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 

 
14. L'actina: 

a) És una proteïna que polimeritza per a 
formar els microtúbuls 

b) És una proteïna que només apareix en les 
cèl·lules musculars i és responsable, 
juntament amb la miosina, de la 
contracció de les fibres 

c) És una proteïna que constitueix els 
microfilaments del citosquelet cel·lular 

d) No és una proteïna, però és una molècula 
que s'associa als microfilaments 
 

15. El teixit responsable del creixement vegetal 
s’anomena: 

a) Primordial 
b) Col·lènquima 
c) Meristema 
d) Germinal 

 
16. En les plantes C4 el primer producte de la 
fixació de CO 2 és: 

a) 3 - fosfoglicerat 
b) oxoloacetat 
c) acetat 
d) glucosa 

 
 
17.  Una fosfodiesterasa: 

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 

 
18. Si el cranc de riu i la gamba pertanyen al 
mateix ordre, aleshores pertanyen també al/a la 
mateix/a:  

a) Espècie  
b) Família 
c) Classe 
d) Gènere 

 
19. La imatge mostra una preparació de teixit: 

 

 
a) Epitelial 
b) Nerviós 
c) Connectiu 
d) Muscular 
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20. El codi genètic és degenerat perquè: 
a) Hi ha més codons que aminoàcids 
b) Un nucleòtid només pertany a un triplet 
c) Cada tres nucleòtids determinen un 

aminoàcid 
d) És comú en tots els organismes 

 
21. Els quiasmes són: 

a) els llocs en què es produeix la síntesi de 
DNA 

b) els punts d'unió amb els microtúbuls 
c) els punts d'unió amb les fibres del fus 

acromàtic 
d) els punts de contacte durant la 

recombinació 
 
 
 
22. En cèl·lules eucariotes, el DNA es troba en: 

a) Cromosomes 
b) Cromatina 
c) Mitocondris 
d) Totes són correctes 

 
23. La figura mostra diversos possibles tipus 
d'interaccions que contribueixen a mantenir 
l'estructura terciària de proteïnes. Les 
interaccions hidrofòbiques i els ponts d'hidrogen 
són, respectivament, els indicats per les xifres:  

 

a) 2 i 4 
b) 1 i 3 
c) 2 i 1 
d) 4 i 3 

24. L’estructura quaternària 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  

 
25. Els fibroblastos són les cèl·lules més 

representatives del teixit: 
a) Epitelial 
b) Connectiu 
c) Ossi 
d) Cartilaginós 

 
26. Quins dos grups funcionals estan presents en 
tots els aminoàcids? 

a) Carbonil i carboxil 
b) Amino i carbonil 
c) Amino i hidroxil 
d) Amino i carboxil 

 
27. El càncer és una malaltia que es produeix per 

una desregulació: 
a) del metabolisme energètic 
b) de la fotosíntesi  
c) del cicle cel·lular 
d) del cicle de Krebs  

 
28. Els encebadors són sintetitzats per: 

a) l’ADN primasa 
b) l’ARN sintetasa 
c) l’ARN primasa 
d) l’ADN polimerasa 

 
29. L’ADN helicasa s'encarrega: 

a) d’obrir la doble hèlix 
b) de mantenir la doble hèlix 
c) de tancar la doble hèlix 
d) de generar la doble hèlix 

 
30. La dieta herbívora d'una ovella indica que és:  

a) Descomponedor  
b) Productor 
c) Consumidor primari  
d) Consumidor secundari  
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31. Les aus són: 
a) Poiquilotermes i ovípares 
b) Homeotermes i ovovivípares 
c) Homeotermes i vivípares 
d) Homeotermes i ovípares 

 
32.  Quin d'aquests orgànuls està relacionat amb 

la síntesi de proteïnes? 
a) Reticle endoplasmàtic llis 
b) Ribosomes 
c) Lisosomes 
d) Centrosoma 

 
 

33. Si la solució que envolta una cèl·lula és 
hipertònica respecte de l'interior cel·lular, cap a 
on es mourà l'aigua netament? 

a) Entrarà en la cèl·lula per osmosi 
b) Eixirà de la cèl·lula per osmosi 
c) Entrarà en la cèl·lula per endocitosi 
d) Eixirà de la cèl·lula per exocitosi 

 
34. La teoria de l'evolució de Darwin va proposar 
que: 

a) L’objectiu últim de l'evolució és la 
perfecció 

b) Els organismes canvien per a adaptar-se a 
l'ambient 

c) Les diferents espècies han evolucionat 
com a línies independents a partir 
d'avantpassats diferents 

d) La selecció natural actua sobre la 
variabilitat que hi ha en les poblacions i 
promou l'evolució de les espècies 

 
35. La següent estructura està formada per: 
 

  
 

a) Aminoàcids 
b) Hidrat de carboni 
c) Lípids 
d) Nucleòtids 

 

36. Les proteïnes se sintetitzen a partir de 20 
aminoàcids diferents. Quina diferència hi ha 
entre uns i altres? 

a) La posició del grup carboxil 
b) La posició del grup amino 
c) La composició de la cadena lateral 
d) La capacitat per a formar enllaços 

peptídics 

37. Els moviments peristàltics són: 
 a) moviments de contracció ondulatoris de 

l'aparell digestiu 
 b) moviments dels músculs del cor de l'aparell 

circulatori 
 c) obertures i tancaments involuntaris de 

l'esfínter anal 
 d) els moviments de la sang per artèries i 

venes 
 
38. Quant a l'intercanvi de gasos és cert que: 

a) La concentració de diòxid de carboni és  
superior als alvèols que als capil·lars 
b) La concentració d'oxigen és superior als 
alvèols que als capil·lars 
c) La concentració de diòxid de carboni és 
inferior als alvèols que als capil·lars 
d) b i c són certes  

 
39. Una flor completa està formada per: 

a) pètals, androceu, gineceu i corol·la 
b) gineceu, corol·la, sèpals i calze  
c) sèpals, pètals, androceu i gineceu 
d) androceu, calze, corol·la i sèpals  

 
40. El fotoperíode d'una planta és: 

a) la resposta als canvis de temperatura 
ambient 

b) la durada del període lluminós en un cicle 
dia-nit 

c) la resposta a les variacions de llum i CO2 

ambiental 
d) el temps que va des de la floració a la 

fructificació 
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41. Què determina l'estructura primària d'una 
molècula d’ARN? 

a) La seqüència de ribonucleòtids  
b) La seqüència de desoxiribonucleòtids 
c) L'esquelet de sucre-fosfat 
d) L'emparellament de bases 

complementàries i la formació de 
forquetes 

 
42. Quin és la diferència entre un monosacàrid, 
un disacàrid i un polisacàrid? 

a) El nombre d'àtoms de carboni a la 
molècula 

b) El tipus d'enllaç glicosídic entre els 
monòmers 

c) La disposició espacial dels residus hidroxil 
a la molècula 

d) El nombre de monòmers a la molècula 
 
43. La paret cel·lular secundària: 

a) Se situa adjacent a la membrana 
plasmàtica 

b) Existeix en tots els tipus cel·lulars dels 
cormòfits 

c) Es forma durant el desenvolupament 
embrionari 

d) És rica en pectines 
 
 
44. Un herbicida que inactive el fotosistema II 
interromp la producció de: 

a) ATP 
b) NADH 
c) ADP 
d) FADH 

 
45. Indica quin dels exemples següents són 

òrgans anàlegs:  
a) Llana d'ovella – pèl de gos  
b) Aleta de peix – aleta de dofí  
c) Ala d'au – ala de rata penada  
d) Braç humà - pota d'au 

 

46. Es descobreix un nou organisme en un bosc 
d'Indonèsia. Els científics van determinar que la 
seqüència d'aminoàcids de l'hemoglobina d'eixe 
nou organisme té 84 aminoàcids diferents de la 
dels humans, 76 diferències amb un gibó (un 
tipus de simi) i 61 diferències amb una rata. 
Aquestes dades suggereixen que:  

a) Està més emparentat amb les rates que 
amb els simis  

b) Està més emparentat amb els humans 
que amb els simis 

c) Poden haver-se desenvolupat des dels 
gibons però no des de les rates  

d) Està més emparentat amb els humans 
que amb les rates  
 

47. A quin teixit correspon la figura següent? 
 

 
 

a) Epidermis vegetal 
b) Meristema apical 
c) Xilema 
d) Col·lènquima 

 
48. Per a obtenir teixits a partir de cèl·lules mare 
caldria: 

a) mantenir les cèl·lules en un entorn 
adequat per a activar els gens específics 
de la diferenciació 

b) activar l'apoptosi 
c) desenvolupar el clonatge 
d) desenvolupar tècniques de duplicació 

gènica 
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49. Quin tipus d'enllaç permet la polimerització 
dels sucres? 

a) Glicosídic 
b) Fosfodièster 
c) Peptídic 
d) Pont d'hidrogen 

 
50. El principal mèrit de la teoria sintètica de 
l'evolució ha sigut: 

a) Integrar la genètica mendeliana amb la 
selecció natural 

b) Integrar el lamarckisme amb el 
darwinisme 

c) Demostrar que el fixisme i el 
creacionisme expliquen els mateixos 
problemes biològics 

d) Demostrar que la generació espontània 
no és possible en els nostres dies 

 
51. El fet que els ossos de les ales de les aus i els 
ossos de les extremitats anteriors dels mamífers 
siguen estructuralment equivalents és un 
exemple d’/de: 

a) Homologia biològica 
b) Analogia biològica 
c) Evolució convergent 
d) Polimorfisme equilibrat 
 

52. Els dictiosomes són típics de: 

a) Mitocondris 

b) Peroxisomes 

c) Lisosomes 

d) Aparell de Golgi 

 
53. El nombre o la grandària dels orgànuls d'una 
cèl·lula es correlaciona amb la funció d'eixa 
cèl·lula. Quina funció proposes per a una cèl·lula 
el reticle endoplasmàtic rugós de la qual està 
molt desenvolupat? 

a) Divisió cel·lular ràpida en teixits ossis o 
musculars en creixement 

b) Producció i processament d'àcids grassos 
i altres lípids 

c) Moviment mitjançant pseudopodis 
d) Secreció de matèria rica en proteïnes 

 

54. Què significa dir que es fixa el CO 2? 
a) Que s'uneix a un compost orgànic 
b) Que s'allibera durant la respiració 

cel·lular 
c) Que funciona com a acceptor d'electrons 
d) Que funciona com a donador d'electrons 

 
55. Quin procés metabòlic és necessari per a 
l'oxidació completa de nutrients fins a CO2? 

a) Glucòlisi 
b) Cicle de Krebs 
c) Cicle de Calvin 
d) Ruta de la pentosa-fosfat 

56. Què significa el terme hidròfil si es tradueix 
literalment? 

a) Amant de l'aigua 
b) Amant de l'oli 
c) Temorós de l'aigua 
d) Temorós de l'oli 

 
57. La figura següent pertany a:  
 

 
 

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

 
58. Els lisosomes estan implicats en: 

e) Glicosilació de proteïnes 
f) Síntesi de fosfolípids 
g) Emmagatzematge de calci 
h) Degradació de substrats 
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59.  Els éssers vius que pertanyen al regne dels 
fongs són: 

a) Procariotes fotosintètics 
b) Eucariotes descomponedors 
c) Procariotes descomponedors 
d) Eucariotas fotosintètics 
 

60. Per a la fibra d’ADN 5'-TACGATCATAT-3’, la 
fibra d’ARN complementari correcta és:  

  a) 3'-UACGAUCAUAU-5' 

  b) 3'-ATGCTAGTATA-5' 

  c) 3'-AUGCUAGUAUA-5' 

 d) 3'-GCATATACGCG-5' 

 
61. Una proteïna té 252 aminoàcids. L’ARN 
missatger que la codifica tindrà …………. 
nucleòtids des del codó d'iniciació al 
d’acabament: 

a) 252  
b) 253  
c) 759  
d) 84  

 
62. Les dues cromàtides d'un cromosoma es 
poden observar durant: 

a) Fase S 
b)  G2  
c) Metafase 
d) Anafase 

 
63. La saba elaborada és conduïda per: 

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

 
64. Els espermatòfits són plantes proveïdes de: 

a) Flors 
b) Llavors 
c) Fruits 
d) Totes les anteriors 

 

65. Es pot deduir que els individus de “línia pura” 
són homozigòtics per al gen en qüestió perquè: 
a) Són molt endogàmics 
b) Solament hi ha dos al·lels en cada gen de les 

poblacions a què pertanyen aquests 
individus 

c) En una línia pura, els fenotips no es veuen 
afectats per les condicions ambientals ni per 
interaccions entre gens 

d) En una població de línia pura no sorgeixen 
nous fenotips perquè no estan presents 
altres al·lels 

 
66. La figura següent correspon a un tall 

transversal de:  

 
 

a) Microvellositats 
b) Cilis i flagels 
c) Centrosoma 
d) Pseudopodis 

 
67. L'inici del desenvolupament embrionari 

s’anomena: 
a) Gastrulació 
b) Segmentació 
c) Organogènesi 
d) Metamorfosi 

 
68. Dels següents animals, quins manquen 

d'aparell digestiu? 
a) Porífers 
b) Celenterats 
c) Mol·luscos 
d) Cordats 
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69. Quina NO és una funció biològica dels hidrats 
de carboni? 

a) Reserva energètica 
b) Catalitzador 
c) Compatibilitat cel·lular 
d) Estructural 

 
70. En individus de dues espècies diferents, 
és/són igual/iguals: 

a) Els cariotips 
b) Els nucleòtids de l’ADN 
c) L'ordre dels aminoàcids de les seues  

proteïnes 
d) La informació genètica 

 
71. Una cèl·lula amb 2n = 20 cromosomes 

presentarà en metafase I de la meiosi: 
a) dotze bivalents 
b) deu bivalents 
c) vint bivalents 
d) cinc bivalents 

72. El cicle del fòsfor: 
a) S'inicia per la fixació del fòsfor atmosfèric 
b)  Una vegada en el sòl és absorbit per les 

plantes i ingerit d'aquestes pels animals, 
però es perd per la respiració 

c) Té fases de pèrdua en els ecosistemes 
marins profunds per sedimentació  

d) No té fase geològica i no es troba en el 
sòl 

 

73. El teixit que mostra la microfotografia és: 

 
 

a) Vascular 
b) Meristemàtic 
c) Fonamental 
d) Epidèrmic 

 
74. El fosfoenolpirúvic carboxiliasa lligat a la 
fixació de CO 2 es pot trobar en: 

a) plantes C3 i CAM 
b) plantes C3, C4 i CAM 
c) plantes C3 i C4 
d) plantes C4 i CAM 

 
75. La funció de la bilis és:  

a) transformar els lípids en àcids grassos i 
glicerol 

b) disminuir la quantitat de glucosa en la 
sang  

c) transformar el midó en maltosa 
d) emulsionar els greixos 
 

76. Podem trobar cèl·lules ciliades en el teixit: 
e) Epitelial 
f) Connectiu 
g) Ossi 
h) Muscular 
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77.  Quant al teixit muscular esquelètic: 
a) Està format per cèl·lules cilíndriques 

amb un sol nucli 
b) Produeix contraccions voluntàries, 

potents i de llarga durada 
c) És estimulat pel sistema nerviós 

simpàtic. 
d) Presenta una estriació transversal quan 

s'observa en el microscopi 
 
78. L'anomenada hormona de l'estrès en plantes 
és: 

a) auxina 
b) gibberel·lina 
c) etilè 
d) àcid abscísic 

 
79. Quina de les afirmacions següents és 
vertadera?: 

a) l'oxigen que es produeix en la fotosíntesi 
procedeix del CO2 

b) el transport actiu fa que l'aigua 
ascendisca pel xilema 

c) les plantes autòtrofes es nodreixen de CO 

2,         
H20, elements minerals i energia solar 

d) les plantes realitzen la fotosíntesi, però 
no realitzen la respiració aeròbica   

 
80. Una de les funcions de la meiosi és: 

a) Produir gàmetes amb igual informació 
genètica entre si 

b) Produir cèl·lules n amb el mateix ADN que 
l'original 

c) Mantenir constant el nombre de 
cromosomes de l'espècie 

d) Mantenir constant la quantitat d’ADN d'un 
individu 

 
81. Durant la profase mitòtica, una cèl·lula 
humana presenta: 

a) 46 cromosomes de 2 cromàtides 
cadascun 

b) 46 cromosomes d'1 cromàtide cadascun 
c) 23 cromosomes de 2 cromàtides 

cadascun 
d) 23 cromosomes d'1 cromàtides cadascun 

 

82. La imatge següent és del teixit: 

 
 

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

 
83. Durant una xarrada sobre evolució, un 
estudiant va assenyalar: les girafes van estirar el 
coll per a menjar les fulles més altes 
 i com a conseqüència els descendents van nàixer 
amb el coll més llarg. Dels següents arguments, 
quin utilitzaries per a corregir eixe error de 
concepte?  

a) Les mutacions espontànies poden fer 
aparèixer nous trets  

b) Les característiques adquirides durant la 
vida d'un organisme no es transmeten 
generalment a través dels gens  

c) La superproducció de descendents 
condueix a una lluita per la supervivència 

d) El desús d'un òrgan pot fer que aquest 
desaparega 

84. Es diu que un aparell circulatori és tancat si: 
a) La sang circula per l'interior dels vasos 

sanguinis 
b) El material transportat per la sang es 

difon a la resta de teixits per difusió 
c) Està format pel cor i els vasos sanguinis 
d) Totes les respostes anteriors són certes 
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85. La nefrona consta de les parts següents: 
a) Artèria renal, vena renal, càpsula de 

Bowman, nansa de Henle i conducte 
col·lector 

b) Artèria renal,  càpsula de Bowman, 
nansa de Henle, conducte col·lector i 
vena renal 

c) Càpsula de Bowman, túbul contort 
proximal, nansa de Henle i túbul distal 

d) Càpsula de Bowman, túbul contort 
proximal, nansa de Henle i conducte 
col·lector 

 
86. En animals, quins teixits i òrgans adults 

deriven de l'ectoderma: 
a) El revestiment de l'aparell digestiu i els 

òrgans associats 
b) Sang, cor, renyons, os i múscul 
c) Les cèl·lules nervioses i la pell 
d) El blastòpor i el blastocel 

 
87. Per què es considera recessiu l'al·lel de la 
forma rugosa de les llavors de pèsol? 

a) Perquè “retrocedeix” en la generació F2 
quan es creuen progenitors homozigòtics  

b) Perquè el tret associat a l'al·lel no 
s'expressa en els heterozigòtics 

c) Perquè els individus amb eix al·lel tenen 
menor eficàcia biològica que els individus 
amb l'al·lel dominant 

d) Perquè és menys freqüent que el 
dominant (és un mutant rar) 

 
88. Quina probabilitat tindria un fill home de patir 

hemofília si el seu pare és hemofílic i el seu avi 
matern també, encara que la seua àvia materna 
no és portadora ni pateix la malaltia?: 
a) 1 
b) 0,75 
c) 0,5 
d) 0,25 

 

89. Els conductes de Havers  es troben al teixit: 
a) Ossi 
b) Epitelial glandular 
c) Epitelial de revestiment 
d) Nerviós 

 
90. Quins animals presenten potes articulades i 

un cos embolicat i protegit per un exosquelet 
que muda per a créixer? 

a) Artròpodes 
b) Anèl·lids 
c) Equinoderms 
d) Cefalòpodes 

 
91. Quin/s dels següent/s grup/s d'organismes 
pot/poden ser productors primaris? 

a) Plantes amb flors 
b) Zooplàncton 
c) Cianobacteris  
d) a i c  

 
92. La figura mostra les fases del cicle cel·lular 
eucariòtic. Les fases indicades com 2 i 4 
corresponen respectivament a:  

 

a) G1 i G2 
b) S i M 
c) G1 i S 
d) G2 i M 
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93. Com a resultat de la meiosi s'obtenen: 
a) 4 cèl·lules amb igual quantitat d’ADN que 
la cèl·lula progenitora en G1 
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 igual quantitat d’ADN que 
la cèl·lula progenitora però diferent 
informació genètica 

 
94. El sistema nerviós ganglionar ventral el 

presenten: 
a) Cnidaris 
b) Anèl·lids 
c) Peixos 

d) Amfibis 
 

95. El potencial d'acció es produeix quan: 
a) Es despolaritza la membrana plasmàtica 
b) Quan s'hiperpolaritza  la membrana 
plasmàtica 
c) Quan s'obrin canals K+ 
d) Quan es tanquen canals Na+ 

 
96. El quim es forma a: 

a) La boca 
b) L'esòfag 
c) L'estómac 
d) L'intestí prim 

 
97. L'ordre de transmissió d'informació genètica 
és: 

a) ARNm - Proteïnes - ADN 
b) ADN - ARNm - Proteïnes 
c) Proteïnes – ARNm - ADN 
d) Cap de les anteriors 

 
98. Si el seu grup sanguini és AB Rh-, quin dels 

següents fenotips pot ser el dels seus 
progenitors?: 
a) A Rh- i B Rh- 
b) B Rh+ i O Rh- 
c) AB Rh- i O Rh- 
d) A Rh- i O Rh- 

 

99. La funció de l'adrenalina és: 
 a) incorporar calci als ossos 
 b) regular el creixement dels humans 
 c) desenvolupar i mantenir els caràcters 

sexuals 
 d) preparar l'organisme per a fer front a 

situacions d'estrès 
 
100. Amb quin esdeveniment de l'evolució de les 
plantes terrestres està relacionada l'aparició de la 
cutícula i els estomes? 

a) Amb les primeres formes de creixement 
erecte 

b) Amb els primers teixits llenyosos 
c) Amb el creixement exposat a l'atmosfera 
d) Amb els primers teixits que condueixen 

aigua 
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