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Criteris: La primera part consta de 50 preguntes tipus test. Cada pregunta te quatre opcions de les quals només una és 
la correcta. Un error resta 0,25 encerts. Les preguntes no respostes no es tenen en compte. Aquesta part constitueix el 
60% de la qualificació final. En la segona part, els alumnes han de respondre a una sèrie de qüestions relatives a un 
text d'actualitat científica biològica, que constitueix el 40% de la qualificació final. 
________________________________________________________________________________________________ 
PART 1 (60% de la qualificació final)

 
1.- Les cèl·lules procariotes no tenen: 

a. citoesquelet 
b. DNA 
c. membrana plasmàtica 
d. paret cel·lular 

 
2.- Dels organismes següents, són procariotes: 

a. llevats 
b. bacteris 
c. protozous 
d. tots els anteriors són procariotes 

 
3.- Quina NO és una propietat dels lípids? 

a. són solubles en dissolvents polars 
b. són hidròfobs 
c. poden contenir P, N i S 
d. la seua quantitat d'oxigen és 

proporcionalment inferior a la de carboni i 
hidrogen 

 
4.- El centrosoma és: 

a. una constricció dels cromosomes que  
uneix les dues cromàtides 

b. un centre organitzador de microtúbuls 
c. un octet d'histones més ADN de  

146 pb. 
d. el centre de la cèl·lula 

 
5.- L'estructura terciària d'una proteïna: 

a. es pot trobar en hèlix-alfa o cadena beta 
b. és el plegament de la cadena 
polipeptídica completa una vegada 
adquirida l'estructura secundària  
c. es refereix a la seqüència d'aminoàcids 
que integren la proteïna  
d. és la que adquireixen les proteïnes 
oligomèriques, quan diverses cadenes 
polipeptídiques s'uneixen entre si 

 
6.- En la molècula de DNA es dóna la relació: 

a. A/G = 2 
b. A = G 
c. A + G = T  + C 
d. C = A 
 

7.- Respecte del cicle de Krebs és FALS que: 
a. en les cèl·lules procariotes i eucariotes 

té lloc en el citosol 
b. forma part de la respiració cel·lular 
c. forma part d'una via catabòlica 
d. produeix CO2, NADH i GTP 

 

 
8.- Quina fase de la mitosi s'observa en la figura? 

 
 

a. profase 
b. metafase 
c. anafase 
d. telofase 

 
9.- Durant la fase lluminosa de la fotosíntesi, 
l'electró alliberat del fotosistema P680 és 
reemplaçat per un electró del: 

a. fotosistema P700 
b. aigua 
c. diòxid de carboni 
d. NADPH 

 
10.- El daltonisme és causat per un gen recessiu 
localitzat en el cromosoma X. Quina és la 
probabilitat que un fill home d'una parella formada 
per un home normal i una dona daltònica siga 
daltònic? 

a. ½  
b. ¼ 
c. 1 
d. 1/8 

 
11.- Les cèl·lules que segreguen enzims digestius, 
com les cèl·lules del pàncrees, tindran molt 
desenvolupat: 

a. reticle endoplasmàtic rugós 
b. lisosomes 
c. reticle endoplasmàtic llis 
d. peroxisomes 
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12.- L'estam es divideix en: 

a. carpel i calze 
b. antera i filament 
c. calze i androceu 
d. filaments i tub pol·línic 

 
13.- De tots aquests compostos, quin NO és un lípid 
de membrana? 

a. gangliòsid 
b. ceres 
c. fosfatidiletanolamina 
d. àcid fosfatídic 

 
14.- Una sinapsi ocorre quan: 

a. es fusionen els gàmetes masculí i femení  
b. es contrauen els ventricles del cor 
c. contacten dues neurones 
d. s'aparellen els cromosomes homòlegs 

 
15.- A què correspon la lletra f de la figura? 

 
a. tRNA 
b. mRNA 
c. cadena polipeptídica en creixement 
d. aminoacil-tRNA 
 

16.- La micrografia electrònica correspon a un tall 
transversal de: 
 

 
 
a. microvellositats 
b. cilis i flagels 
c. centríols 
d. virus DNA 

 
17.- Identifica aquest objecte: 

 
 
a. proveta 
b. bureta 
c. matràs 
d. pipeta 

 
18.- La nutrició heteròtrofa, la presència de 
filaments, la reproducció sexual i la presència 
d'espores caracteritzen: 

a. les fongs 
b. les molses 
c. les falgueres 
d. els llevats 
 

19.- En la construcció d’una xarxa alimentària, la 
pastura representa: 

a. un consumidor de nutrients del sòl 
b. una font d'energia química per a 
consumidors primaris 
c. un microhàbitat per a les formigues 
d. una reserva d'aliments per a consumidors 
secundaris 

 
20.- L'intercanvi de material genètic entre 
cromosomes homòlegs té lloc en: 

a. diplotè  
b. leptotè 
c. paquitè 
d. zigotè 

 
21.- De les afirmacions següents sobre els 
ribosomes, quina és FALSA? 

a. es poden trobar en la matriu mitocondrial 
b. poden estar units a les cisternes de la cara 
cis de l'aparell de Golgi   
c. en eucariotes són 80S 
d. estan formats per dues subunitats, que tenen 
diferents rRNA i diferent nombre de proteïnes 
 

22.- Quin dels següents termes inclou tant factors 
abiòtics com biòtics? 

a. comunitat 
b. hàbitat 
c. ecosistema 
d. població 
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23.- El VIH causant de la sida és: 

a. un retrovirus 
b. un adenovirus 
c. un prió 
d. un bacteri patogen 
 

24.- Es van ruixar fulles d'una planta amb un 
fungicida dissolt en aigua i més tard va aparèixer en 
els fruits. Com va arribar el fungicida als fruits? 

a. per difusió a través d'espais d'aire 
b. per un moviment a causa de la força de la 
gravetat 
c. per transport a través del floema 
d. per la força de transpiració en el xilema 
 

25.- En la meiosi, la separació de cromàtides 
germanes es produeix en:  

    a. profase II 
    b. profase I 
    c. anafase I 
    d. anafase II 

 
26.- A quin grup pertanyen l'aranya, la gamba i 

l'abella? 
a. cordats 
b. artròpodes 
c. mol·luscs 
d. insectes 
 

27.- La part proteica d'un enzim es denomina: 
a. cofactor 
b. coenzim 
c. apoenzim 
d. grup prostètic 

 
28.- Tallem un cilindre de 50 mm de llarg i d'1 cm 
de diàmetre d'una remolatxa roja i l’introduïm en 
una dissolució de concentració desconeguda. Al cap 
d'un temps observem que el cilindre de remolatxa és 
més gruixut i més llarg, motiu pel qual concloem 
que la dissolució és: 

a. hipertònica 
b. hipotònica 
c. isotònica 
d. cap de les respostes anteriors és correcta 
 

29.- El color roig de la tomata és dominant davant 
del groc, i la mida normal ho és davant del nanisme. 
S’han encreuat dues plantes de polpa roja i mida 
normal i se n’han obtingut: 270 de roges normals, 
90 de grogues normals, 90 de roges nanes i 30 de 
grogues nanes. El genotip dels parentals havia de 
ser:  

a. RRNN x RNN 
b. RrNN x RrNN 
c. RRNn x RNn  
d. RrNn x RrNn 
 

 

 
30.- Elegeix les molècules necessàries per a formar 

un desoxiribonucleòtid de pirimidina: 
 

 
 
a. G A F 
b. D B H 
c. I D C 
d. B F A 

 
31.- Sobre la destinació de les fulles embrionàries: 

a. L'ectoderma dóna lloc al tub digestiu i les 
seues glàndules annexes. 

b. El sistema nerviós central procedeix de 
l'ectoderma. 

c. El mesoderma genera l'epidermis i els seus 
annexos (pèl, pell). 

d. L'aparell circulatori procedeix de 
l'endoderma. 

 
32.- Identifica en la cèl·lula de la figura les 

estructures numerades amb 6, 9 i 10: 

 

10

11

9

7

6

8

1

5

4

2

3

 
 
a. vacúols, lisosomes i cloroplasts 
b. centrosoma, reticle endoplasmàtic rugós i 

aparell de Golgi 
c. ribosomes, reticle endoplasmàtic rugós i 

mitocondri  
d. cromatina, aparell de Golgi i peroxisoma   
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33.- En la fotofosforilació cíclica participa o 
participen: 
    a. la cadena de transport d'electrons del   

mitocondri  
    b. el fotosistema I i el fotosistema II 
    c. el fotosistema I 
    d. el fotosistema II 
 
34.- Quin concepte inclou tots els altres? 

a. cicle de Calvin 
b. anabolisme 
c. lipogènesi 
d. gluconeogènesi  

 
35.- L'enzim ribonucleasa: 

a. actua sobre els lípids i els converteix en àcid 
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 

 
36.- A quin grup pertanyen la tortuga marina i 
l'escorpí, respectivament? 

a. rèptils i aràcnids  
b. amfibis i insectes 
c. mamífers i crustacis 
d. mol·luscos i anèl·lids 

 
37.- Identifica la molècula següent: 
 

 
 
a. glucosa 
b. proteïna 
c. aminoàcid 
d. colesterol 

 
 

 
 
38.- Per a la cadena de DNA 5'-TACGATCATAT-
3', la cadena d’RNA complementària correcta és:  
 

a.  3'-TACGATCATAT-5' 

b.   3'-AUGCUAGUAUA-5' 

c.   3'-ATGCTAGTATA-5' 

d.   3'-GCATATACGCG-5' 
 
39.- Per a construir molècules d'ADN recombinant, 
els enginyers genètics usen dos tipus d'enzims: 
endonucleases de restricció i ADN ligases. Què fan 
aquests enzims? 

a. les endonucleases de restricció solden 
fragments d'ADN per a formar molècules 
més grans, mentre que les ADN ligases 
tallen l'ADN fent molècules més xicotetes. 

b. les endonucleases de restricció tallen l'ADN 
fent molècules més petites, mentre que les 
ADN ligases solden fragments d'ADN per a 
formar molècules més grans  

c. les dues tallen l'ADN fent molècules més 
petites  

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

 
40.- Els ous que tenen el vitel en un pol del mateix 
són:  

a. oligolecítics 
b. isolecítics 
c. telolecítics 
d. polilecítics 

 
41.- L'estructura que es mostra en el diagrama és un 
exemple d'una unitat monomèrica utilitzada per a la 
formació de:  

 

 

a. RNA 
b. proteïnes 
c. DNA 
d. polisacàrids 
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42.- Els processos de transport a través de la 
membrana plasmàtica són funcions de: 

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

   
43.- El creuament d'una flor roja amb una flor 
blanca dóna com a resultat flors roses. Ens trobem 
davant d’un cas de:  

a. dominància intermèdia 
b. dominància completa del recessiu 
c. dominància completa del dominant 
d. codominància 

 
44.- Quin dels següents metabòlits és producte 
d'una fermentació? 

a. àcid làctic 
b. àcid pirúvic 
c. acetil coenzim A 
d. àcid cítric 

   
45.- En quin compartiment cel·lular s'hidrolitzen 
proteïnes exògenes? 

a. en el citosol 
b. en el mitocondri 
c. en el lisosoma/vacúol 
d. en el reticle endoplasmàtic 

 
46.- Un RNA missatger té 558 nucleòtids de 
longitud, incloent-hi els codons d'iniciació i de 
terminació. El nombre d'aminoàcids de la proteïna 
traduïda a partir d'aquest mRNA és: 

a. 555  
b. 185  
c. 1665  
d. 186  

 
47.- Sobre la cadena respiratòria és cert que: 

a. l'últim acceptor d'electrons és l'aigua 
b. genera un flux d'electrons cap a la matriu 
mitocondrial 
c. es localitza en la matriu mitocondrial 
d. l'últim acceptor d'electrons és l'oxigen 

 
 
 
 

 
 
48.- A quin grup pertany aquest individu? 
 

 
 
a. bacteri 
b. fong 
c. protozou 
d. diatomea 
 

49.- L'ordre de transmissió de la  informació 
genètica és: 

a. ARNr -> Proteïnes -> ADN 
b. ADN -> ARNt -> Proteïnes 
c. Proteïnes –> ARNm -> ADN 
d. Cap dels anteriors 

 
50.- Identifica les molècules següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. glúcid i colesterol 
b. aminoàcid i base nitrogenada 
c. àcid gras i lípid 
d. proteïna i sacarosa 
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2a PART (40% de la qualificació final)  
  

TEXT: Identifiquen un enzim ancestral que facilita la 
 reparació de l'ADN 

 
El cos humà produeix tots els dies noves cèl·lules per a regenerar teixits i reparar aquells que 

han patit lesions. Cada vegada que això ocorre, les cèl·lules fan còpies del seu ADN que transmetran 
a les cèl·lules filles resultants. Aquest procés de còpia de l'ADN –també anomenat replicació– és 
molt delicat, ja que pot generar greus alteracions en el material genètic associades a la transformació 
tumoral o a l’envelliment. 

 
Investigadors del Centre Nacional de Recerques Oncològiques i del Centre de Biologia 

Molecular Severo Ochoa de Madrid han descobert un nou enzim humà, la proteïna PrimPol, present 
en els dos compartiments cel·lulars que contenen ADN (el nucli i les mitocòndries). El grup ha 
demostrat que l'enzim és capaç de reconèixer lesions en l'ADN i facilitar-ne la reparació durant el 
procés de còpia, cosa que evita danys irreversibles i fatals per a les cèl·lules i, per tant, per a 
l'organisme. 

 
“L'estructura de l'ADN és molt estable, excepte en les aproximadament vuit hores que dura la 

replicació en les cèl·lules humanes; llavors es torna més fràgil i es pot trencar”, sosté Méndez, 
responsable del grup de Replicació de l ADN. Aquestes vuit hores són, per tant, crítiques per a les 
cèl·lules: han de vigilar que la còpia siga fidedigna, i en el cas que es donen errors o hi haja danys en 
l'ADN, han de reparar-los de la manera més eficient possible.  

 
Els enzims encarregats de sintetitzar la nova còpia d'ADN són les ADN polimerases. “Quan 

una ADN polimerasa es troba amb una alteració en l'ADN la còpia s'interromp i es produeix una 
parada fins que es repara l'error”, explica Méndez. Aquesta interrupció pot provocar trencaments en 
l'ADN, traslocacions de fragments d'uns cromosomes a uns altres i fins i tot provocar la mort 
cel·lular o la transformació tumoral. Atès que moltes lesions no poden ser llegides per les ADN 
polimerases replicatives, l’enzim PrimPol evita que el procés de còpia s'interrompa quan hi ha dany: 
és capaç de reconèixer lesions en l'ADN i les salta, de manera que seran reparades quan acabe la 
copia, és a dir, permet la replicació completa de l'ADN quan hi ha dany, mentre que la seua absència 
interromp el procés. 

 
L'enzim humà PrimPol és molt antic en termes evolutius, ja que ha sigut trobada en les 

arqueobacteris, una de les primeres formes de vida que van habitar el planeta. “Fa milions 
d'anys les condicions de vida eren més difícils –alta salinitat, temperatures extremes, etc.–, per 
la qual cosa PrimPol probablement està adaptada a sintetitzar ADN en unes condicions que 
afavoreixen el dany”, explica Méndez, i afig que “a canvi, aquestes ADN polimerases primitives 
són menys fidels que els sistemes de còpia més evolucionats i poden introduir mutacions”. És per 
això que aquests enzims podrien haver tingut un paper crucial en l'evolució. 
 
http://www.agenciasinc.es/noticias/identifican-una-enzima-ancestral-que-facilita-la-reparacion-del-adn 
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PREGUNTES SOBRE EL TEXT: 

1.  Explica el procés de replicació de l'ADN. En quina fase del cicle cel·lular es produeix? 
2. Comenta en què consisteixen les activitats enzimàtiques ADN polimerasa i primasa, totes dues 

necessàries per a la replicació de l'ADN. 
3. Enumera agents que puguen danyar l'ADN i indica quins canvis o mutacions podria patir aquest 

com a conseqüència dels danys. 
4.  En relació amb el text en negreta, explica per què aquests enzims poden haver tingut un paper 

crucial en l'evolució. 
 


