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24

Pregunta Obrigatoria. Todos os alumnos deben responder a esta pregunta aínda que non é eliminatoria. 
Valoración: 2,5 puntos.
A) Fai unha representación esquemática da estrutura da membrana plasmática segundo o modelo do mosaico fluído, 
poñendo nome a todos os compoñentes. B) Explica os distintos mecanismos de transporte a través da membrana 
plasmática. C) Di brevemente que entendes por  endocitose e exocitose.

Bloque I. Das 5 cuestións responde só a 3. Valoración: 4,5 puntos (1,5 puntos por cuestión).
I.1. Na célula eucariota relaciona o retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, vesículas de secreción e 

lisosomas. Explica a función que realiza cada un deles.
I.2. a) Indica as fases do ciclo celular e explica qué ocorre en cada unha delas. b) Fai unha representación gráfica 

do mesmo.
I.3. Define antíxeno e anticorpo. Explica as diferenzas que hai entre reposta inmunitaria humoral e celular.
I.4. a) Cita tres funcións principais que desempeñan os lípidos nos organismos vivos. b) Que diferenza hai entre un 

lípido saponificable e outro non saponificable?. c) Que diferenza hai entre un ácido graxo saturado e outro non 
saturado?.

I.5. Crúzase unha planta de chícharo dunha liña pura de sementes amarelas e lisas con outra liña pura de sementes 
verdes e rugosas. Se a cor amarela é dominante sobre a verde e a textura lisa é dominante sobre a rugosa, indica: a) 
como son os xenotipos paternos; b) como será fenotípica e xenotipicamente a 1ª xeración filial (F1)?; c) as clases de 
gametos que se poden formar se se cruzan dous individuos da F1.

Bloque II. Dos dous grupos de termos elixe un e agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos 
relacionados. Valoración 1,5 puntos (0,3 puntos por frase correcta)

II.1.  Cloroplasto, maduración, lactosa, linfocitos T, alerxia, parede celular, tilacoides, hipersensibilidade, timo, 
sacarosa, vexetal, celulosa, antíxeno,  disacáridos, grana.

II.2. Dictiosomas, glucóxeno, proteínas, cadeas de ADN, membrana, antiparalelas, cisternas, tilacoides, polímeros, 
fotosistemas, aminoácidos, polisacárido, vesículas, reserva, complementarias.

Bloque III. Das 20 preguntas de Verdadeiro/Falso hai que responder só a 15. As respostas erróneas puntúan 
negativamente. Valoración: 1,5 puntos. Non escribas as respostas nesta folla.
1. Os ribosomas son os orgánulos formados por proteínas e ADN.
2. Carbono simétrico é aquel que ten as súas catro valencias unidas a radicais diferentes.
3. O código xenético é dexenerado porque un mesmo triplete codifica a varios aminoácidos.
4. A transcrición do ADN é o proceso mediante o que o ADN forma copias exactas de si mesmo.
5. Os centriolos son orgánulos cilíndricos característicos das células vexetais.
6. Centro activo é o lugar do substrato por onde se une ó enzima.
7. Nun microscopio, o condensador amplifica a imaxe.
8. A fase luminosa da fotosíntese consiste basicamente na transformación da enerxía química en luminosa.
9. Os cromosomas só son visibles como tales durante a interfase.
10. Os prións son partículas proteicas causantes de encefalopatías esponxiformes.
11. Nas células vexetais a parede celular  localízase interiormente á membrana plasmática.
12. Centriolos, cilios e flaxelos están formados por microfilamentos.
13. Os ribosomas atópanse tanto en procariotas como en eucariotas.
14. A través dos poros nucleares pasan moléculas de ARN do citoplasma ó núcleo.
15. As bacterias autótrofas nútrense exclusivamente de materia inorgánica.
16. O número de cromosomas dunha bacteria é sempre par.
17. Os cloroplastos son orgánulos rodeados por unha dobre membrana cun espazo intermembrana.
18. A parede bacteriana está formada por celulosa.
19. A fase escura da fotosíntese  realízase no estroma dos cloroplastos.
20. A insulina é unha proteína con función hormonal.
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Pregunta Obrigatoria. Todos os alumnos deben responder a esta pregunta aínda que non é eliminatoria. 
Valoración: 2,5 puntos.
A) Indica e explica cales son os distintos niveis estruturais que pode alcanzar unha proteína.
B) ¿Que tipo de enlaces manteñen estables cada un destes niveles?
C) ¿En que consiste a desnaturalización dunha proteína e cales son as súas consecuencias biolóxicas?
D) ¿Que axentes poden causar a desnaturalización?

Bloque I. Das 5 cuestións responde só a 3. Valoración: 4,5 puntos (1,5 puntos por cuestión).
I.1. A D-glicosa é unha aldohexosa. Explica: a) ¿Que significa este termo?; b) ¿Cal é a importancia bioquímica da 

glicosa? c); ¿Que diferenza existe entre D e L glicosa, e entre a e b D glicopiranosa?
I.2. a) Enumera os compoñentes dunha molécula de ácido desoxirribonucleico; b) ¿Que diferencias existen entre ADN 

e ARN en canto á súa composición química?; c) ¿E en canto á súa estrutura e á función que realizan cada un deles 
na célula?

I.3. ¿En que lugar da célula eurariota se realiza a glicólise? ¿Cal é a molécula de partida e que produtos se forman? 
Indica as diferenzas en canto ó destino destes produtos en condicións aeróbicas e anaeróbicas.

I.4. ¿Que son os prións? ¿Cal é a súa composición química? ¿Son responsables de producir algunha enfermidade que 
coñezas? Explica a túa resposta.

I.5. Explica as diferentes consecuencias que pode ter para un organismo pluricelular o feito de que unha mutación teña 
lugar nun gameto ou nunha célula somática.

Bloque II. Dos dous grupos de termos elixe un e agrupa de tres en tres, os termos relacionados, mediante unha 
frase. Valoración 1,5 puntos (0,3 puntos por frase correcta)
II.1.  Meiose, vesículas, lipoproteínas, mitocondrias, colesterol, celular, llisosomas, linfocitos T, sangue, ribosomas, 

ADN, inmunidade, entrecruzamiento, encimas hidrolíticos, recombinación.

II.2. Fosfodiéster, telómeros, monoalcohois, colesterol, metabolismo, nucleótidos, extremos, ceras, hormonas, ácidos 
graxos, Acetil-CoA, polinucleótidos, cromosomas, sexuais, ciclo de Krebs.

Bloque III. Das 20 preguntas de Verdadeiro/Falso hai que responder só a 15. As respostas erróneas puntúan 
negativamente. Valoración: 1,5 puntos. Non escribas as respostas nesta folla.
1. Os lípidos son solubles en disolventes orgánicos non polares como o cloroformo.
2. Os inhibidores únense ó substrato polos seus centros activos.
3. A osmose é o paso de ións a través da membrana plasmática.
4. A célula bacteriana carece de envolta nuclear.
5. Na fase luminosa da fotosíntese consúmese osíxeno e libérase CO2.
6. Rubisco é a abreviatura dun pigmento fotosintético.
7. Os intróns son as terminacións das neuronas.
8. Todo o ADN das células eucariotas encóntrase no núcleo.
9. As células vexetais carecen de mitocondrias e no seu lugar teñen plastos.
10. Só unha cadea de ADN actúa como molde na síntese do ARN durante a transcrición.
11. O colesterol é un precursor na síntese das hormonas peptídicas.
12. Locus é o lugar que ocupa un xene nun cromosoma.
13. Os linfocitos T fórmanse na medula vermella ósea e maduran no timo.
14. As mutacións son unha fonte de variabilidade xenética.
15. A síntese da cadea polipeptídica finaliza cando o ribosoma recoñece un codón terminador.
16. Os anticorpos son substancias capaces de provocar a resposta inmune sintetizando antíxenos.
17. Para contar cromosomas no núcleo en mitose debe facerse na metafase.
18. Algúns virus poden ter como material xenético ADN e ARN.
19. Hai bacterias qeu viven en simbiose con organismos animais ou vexetais.
20. A resposta inmunitaria celular está baseada na síntese de anticorpos polos linfocitos T.
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Pregunta Obrigatoria. Tódolos alumnos deben responder a esta pregunta aínda que non é eliminatoria. Valoración: 
2,5 puntos.
a) ¿A que grupo de biomoléculas pertencen as estructuras X, Y, Z representadas na fi gura adxunta? b) Indica en cada 
caso os compoñentes moleculares que as forman. c) Explica o tipo de enlace que se estable entre ditos compoñentes 
d) Comenta algunha das funcións celulares de cada unha desas biomoléculas.

Bloque I. Das 5 cuestións responde só a 3. Valoración: 4,5 puntos (1,5 puntos por cuestión).
I.1. Defi ne: telómero, centrómero, cromátida, cariotipo, cromosomas homólogos.
I.2. a) Unha vez que o sistema inmunitario dunha persoa recoñece  por primeira vez un antíxeno, ¿qué tipo de resposta 
se produce? b) ¿e nun segundo contacto co antíxeno? c) Explica cada unha delas.
I.3. a) Enumera e resume en catro puntos os principios da teoría celular moderna. b) ¿Con qué tipo de microcopio se 
pode observar: unha célula vexetal, unha célula animal, unha bacteria, a grana dun cloroplasto, unha mitocondria, un 
virus, os ribosomas?
I.4. a) Fai un esquema da molécula de ADN segundo o modelo de Watson e Crick indicando cada un dos seus 
compoñentes.  b) ¿Cómo se atopa codifi cada a información xenética? C) ¿Qué son os fragmentos de Okazaki, a qué 
proceso biolóxico os asocias, e qué encimas interveñen na sua formación?
I.5. (Para os alumnos que aprobaron Bioloxía durante o actual curso académico 2004/05).  A cor das frores da 
planta dondiego de noite é un caso de herdanza intermedia. Si cruzamos dúas razas puras, unha de frores brancas con 
outra de frores vermellas obteremos unha primeira xeración F1. a) Indica o xenotipo e fenotipo da F1. b) O xenotipo e 
fenotipo da F2 e en que proporcións aparecen as frores  vermellas e brancas na F2. c) ¿Qué resultados terás ao cruzar 
a F1 con cada unha das suas parentais?.
I.5. (Para os alumnos que aprobaron Bioloxía durante o curso 2002/03 ou anteriores).  a) No proceso de secreción 
das proteínas ¿qué orgánulos citoplasmáticos interveñen? b) ¿En cal deles se inicia a síntese de proteínas? c) ¿Qué é 
un lisosoma? d) Indica cal é a sua función.

Bloque II. Dos dous grupos de termos elixe un e agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados. 
Valoración 1,5 puntos.
II.1. celulosa, anticorpos, peptidos, xen, vexetal, encima, reposta humoral, reacción, locus, homopolisacárido, enerxía 
de activación, hidrólise, cromosoma, aminoácidos, linfocitos B.
II.2. luz, bacterias, mitocondrias, enerxía, α-D-glucosa, timo, amidón, circular, bazo, cloroplastos, ADN, linfoides, 
glucóxeno, fotosíntese, ATP.

Bloque III. Das 20 preguntas de Verdadeiro/Falso hai que responder só a 15. As respostas erróneas puntúan 
negativamente. Valoración: 1,5 puntos. Non escribir as respostas nesta folla.
1) Os organismos anaerobios viven en ambientes sin oxíxeno
2) Os bioelementos son elementos químicos que forman parte dos seres vivos
3) Os isómeros teñen idéntica composición química e idéntica estructura molecular
4) A replicación do ADN é conservativa
5) Os promotores son secuencias de ARN ás que se unen as ARN polimerasas
6) A celulosa e a quitina son polisacáridos estructurais 
7) As inmunoglobulinas son proteínas globulares  
8) A inxestión de partículas sólidas a traveso da membrana plasmática por medio de vesículas chámase pinocitose
9) Nos procesos anabólicos consúmese ATP
10) Os encimas de restrición cortan o ADN 
11) A insulina podese obter a partires de bacterias modifi cadas xenéticamente
12) Os prións son microorganismos formados por proteínas e ARN 
13) Os esteroides poden ser precursores de vitaminas e hormonas
14) A tradución dos ARN mensaxeiros ten lugar no núcleo 
15) Nos ribosomas prodúcese a transcrición  
16) Os antíxenos son sustancias capaces de inducir unha resposta inmune 
17) O interferón ten actividade antiviral
18) O etanol do viño procede da fermentación da glucosa da uva 
19) O colesterol transportase no sangue unido a lipoproteínas
20) O código xenético é dexenerado porque un mismo triplete codifi ca varios aminoácidos.
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Pregunta Obrigatoria. Tódolos alumnos deben responder a esta pregunta aínda que non é eliminatoria. Valoración: 
2,5 puntos.
a) Fai un esquema dun cloroplasto visto o microscopio electrónico e ponlle nome os seus compoñentes estructurais
b) Escribe a ecuación global da fotosíntese
c) ¿Onde se atopan os pigmentos fotosintéticos e cal é a sua función? 
Na fase luminosa da fotosíntese, ¿qué productos se obteñen,  cales se empregan no ciclo de Calvin  e para qué se utilizan?
Bloque I. Das 5 cuestións responde só a 3. Valoración: 4,5 puntos (1,5 puntos por cuestión).
I.1. Indica 5 diferencias entre o ADN e o ARN. Ademáis de no núcleo, ¿en que outro lugar da célula eucariota  hai ADN?.
I.2. A) Identifi ca as fases da mitose en que se encontran as células de cada unha das micrografías da folla adxunta. B) 
¿En qué orde as colocarías para que se correspondesen coa orde temporal da mitose?. Utiliza os números asignados a 
cada imaxe para indicar a secuencia. C) Se o número haploide da cebola é 24, ¿cántos cromosomas ten unha célula do 
talo da cebola? ¿e o gran de polen da mesma planta?
I.3. Indica a natureza química, a función e ónde se atopan en maior abundancia as seguintes moléculas: celulosa, 
fosfolípidos, insulina, queratina e proxesterona.
I.4. Sinala as diferencias entre os seguintes termos: a) anfótero e anfi pático; b) centrómero e centrosoma; c) tradución 
e transcrición.
I.5. (Para os alumnos que aprobaron Bioloxía durante o actual curso académico 2004/05). A hemofi lia débese a un 
alelo recesivo localizado no cromosoma X. Unha parella formada por un home non hemofílico e unha muller normal 
cuio pai foi hemofílico, ten varios fi llos e varias fi llas. A) Representa os xenotipos dos abós maternos, dos pais, dos 
fi llos varóns e das fi llas. B) ¿É posible que algunha das fi llas da parella sufra a hemofi lia? ¿E que a sufra algún fi llo 
varón? ¿Pode algunha das fi llas ser portadora da enfermidade? ¿E algún dos fi llos?. Xustifi ca tódalas respostas.
I.5. (Para os alumnos que aprobaron Bioloxía durante o curso 2002/03 ou anteriores). a) Indica brevemente qué tipo 
de molécula é e qué función biológica ten o colesterol . b) ¿Qué relación ten o colesterol coa arteriosclerose?.

Bloque II. Dos dous grupos de termos elixe un e agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados. 
Valoración 1,5 puntos.
II.1) Actina, síntese, fuso, nucleoide, mitótico, miosina, gluconeoxénese, microtúbulos, lisosomas, bacterias, dixestión, 
ADN, celular, glucosa, contracción muscular.
II.2) ATP, Meselson e Stahl, artifi cial, bacteriófagos, inmunoglobulinas, nucleósido, inmunidade, bacterias, anticorpos, 
glucoproteínas, replicación do ADN, trifosfato, vacina, virus, semiconservativa.

Bloque III. Das 20 preguntas de Verdadeiro/Falso hai que responder só a 15. As respostas erróneas puntúan 
negativamente. Valoración: 1,5 puntos. Non escribir as respostas nesta folla.
1) Os encimas hidrolíticos catalizan a rotura da molécula de auga                  
2) A beta-oxidación é o proceso de síntese de ácidos graxos
3) Os ribosomas son orgánulos que están rodeados por membrana
4) O transporte activo é un tipo de transporte celular que non consume enerxía
5) Na respiración aerobia o osíxeno molecular é o aceptor fi nal de electróns
6) A autoinmunidade caracterízase pola producción de autoanticorpos
7) Os aminoácidos só se atopan nas células formando parte de proteínas
8) A penicilina é un antibiótico producido por un fungo
9) O intrón é a parte do xen eucariota que se transcribe e traduce
10) A desnaturalización das proteínas ten lugar cando se rompen os enlaces peptídicos
11) O Aparello de Golgi está implicado na formación de membranas celulares
12) Os tripletes de bases do ARN mensaxeiro chámanse codóns
13) As enfermidades producidas por virus non se curan con antibióticos
14) O proceso de conxugación implica o paso de ADN dunha bacteria a outra
15) Unha membrana semipermeable é a que deixa pasar o soluto pero non o disolvente
16) Nas células vexetais as mitocondrias son os orgánulos encargados da respiración
17) Os virus son parásitos intracelulares obrigados
18) O etanol da cervexa procede da fermentación da glucosa da cebada.
19) A parede das bacterias está formada por celulosa
20) As mutacións son unha fonte de variabilidade xenética

BIOLOXÍA
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BIOLOXÍA

24

Pregunta Obrigatoria. Tódolos alumnos deben responder a esta pregunta aínda que non é eliminatoria. 
Valoración: 2,5 puntos.

A figura A da folla adxunta é unha representación esquemática típica dunha célula eucariota. a) Pon nome ás 
estructuras sinaladas cun número; b) ¿é unha célula animal ou vexetal?. Xustifica a resposta; c) describe brevemente 
a función das estructuras sinaladas cos números 1, 2, 9 e 10; d) a figura B da folla adxunta é unha fotografía feita co 
microscopio electrónico de transmisión dun dos orgánulos representados na figura A, ¿de que orgánulo se trata? ¿é 
posible observalo co microscopio óptico?. Xustifica a resposta.

Bloque I. Das 5 cuestións responde só a 3. Valoración: 4,5 puntos (1,5 puntos por cuestión).
I.1. Os seguintes procesos teñen lugar durante a mitose: a) migración de cromátidas irmáns ós polos, b) 

descondensación dos cromosomas, c) organización dos cromosomas no plano ecuatorial do fuso acromático, 
d) rotura da envolta nuclear, e) condensación da cromatina para formar os cromosomas, f) reconstrucción da 
envolta nuclear, g) formación do fuso acromático. A) Ordéaos cronolóxicamente e indica en qué fase da mitose 
ocorre cada un deles. B) Unha célula que vai sufrir meiose contén 44 autosomas (cromosomas non sexuais) e 2 
cromosomas sexuais. ¿Cantas células fillas se formarán? ¿Cantos cromosomas terán cada unha das células fillas? 
Xustifica as respostas.

I.2. Concepto de antíxeno. ¿Que son as inmunoglobulinas?, ¿por que se producen?, ¿que función teñen?. ¿Que 
células producen inmunoglobulinas?, ¿en que órgano ou órganos se producen e maduran esas células? 

I.3. Define: nucleósido, nucleótido, nucleoplasma, nucleolo, nucleosoma.
I.4. ¿Qué proceso bioquímico representa a seguinte reacción?

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2+6 H2O+ enerxía (ATP)
Indica brevemente en qué consiste a glucolise, o lugar da célula onde se realiza e si é un proceso aerobio ou 

anaerobio. ¿É a gluconeoxénese o proceso inverso da glucolise?. Razoa a resposta.
I.5. (Para os alumnos que aprobaron Bioloxía durante o actual curso académico 2003/04). Para un determinado 

carácter hereditario, escribe o xenotipo de: a) un individuo da liña pura dominante; b) un individuo homocigótico 
recesivo; c) un individuo heterocigótico; d) os descendentes do cruzamento entre a) e b); e) os descendentes do 
cruzamento entre b) e c)

I.5. (Para os alumnos que aprobaron Bioloxía durante o curso 2002/03 ou anteriores). Indica as diferencias entre 
a estructura secundaria en alfa-hélice e en lámina pregada das proteinas. Características da estructura terciaria. 

Bloque II. Dos dous grupos de termos elixe un e agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos 
relacionados. Valoración 1,5 puntos.
II.1. VIH, fotosíntese, colesterol, replicación, disolvente, hormonas, ADN, soluto, ATP y NADPH, retrovirus, 

esteroideas, SIDA, semiconservativa, fase luminosa, membrana semipermeable 
II.2. ADN, cápside, catión, fase escura, lactosa, replicación, cuberta proteica, fase S, sacarosa, ion, disacáridos, 

fotosíntese, virus, carga positiva, fixación do CO2
Bloque III. Das 20 preguntas de Verdadeiro/Falso hai que responder só a 15. As respostas erróneas puntúan 
negativamente. Valoración: 1,5 puntos. Non escribir as respostas nesta folla.

1. A estructura básica das membranas celulares é unha bicapa de proteínas con fosfolípidos insertados
2. O amidón é o compoñente básico das paredes celulares vexetais
3. Os enzimas incrementan a velocidade das reaccións 
4. O ARN ribosómico utilízase como molde na síntese de proteínas
5. Segundo o código xenético, cada aminoácido especifícase por un codón que consta de tres nucleótidos
6. Os ions son transportados a traverso das membranas celulares por proteínas de transporte
7. Os retrovirus sintetizan ADN a partires de ARN mediante a transcriptasa inversa
8. Nun microscopio, o condensador e a lente que concentra os raios de luz sobre a mostra
9. As partículas F das crestas mitocondriais son complexos de ATP-sintetasas
10. A traverso dos poros nucleares pasan moléculas de ADN do núcleo ó citoplasma
11. Mediante a endocitose, a célula elimina ó exterior moléculas de gran tamaño
12. A célula procariota ten un só cromosoma
13. Na plasmolise as células deshidrátanse
14. Quimiosíntese é o proceso polo que a materia orgánica é transformada en inorgánica mediante a enerxía 
procedente de reaccións químicas
15. Os organismos onde o xenoma foi modificado cos xenes doutras especies chámanse organismos clonados
16. As cadeas de ADN son paralelas e complementarias
17. A vacinación é un tipo de inmunidade artificial activa
18. Os antibióticos non serven para combatir as enfermidades causadas por virus
19. Os plásmidos son moléculas de ADN circular e de dobre cadea
20. A fermentación láctica produce grandes cantidades de lactosa
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Pregunta Obrigatoria. Tódolos alumnos deben responder a esta pregunta aínda que non é eliminatoria. Valoración: 
2,5 puntos.
Acerca das figuras da folla adxunta, responde ás seguintes cuestións: a) ¿que proceso se representa en A? ¿e en B?; 
b) sinala catro diferencias entre ambos procesos; c) ¿que sucede en 1? ¿e en 2?; d) explica brevemente a importancia 
biolóxica da meiose; e) define os conceptos de célula haploide e célula diploide; f) ¿as células somáticas dun mesmo 
organismo teñen o mesmo ADN? ¿e os mesmos ARN mensaxeiros? Xustifica as respostas. 

Bloque I. Das 5 cuestións responde só a 3. Valoración: 4,5 puntos (1,5 puntos por cuestión).

I.1. Indica cales destas propiedades son dos linfocitos T, cales dos linfocitos B e cales de ámbolos dous: a) forman células 
plasmáticas, b) maduran no timo, c) maduran na médula ósea, d) producen anticorpos, e) son responsables da resposta 
celular, f) poden ser colaboradores, supresores ou citotóxicos, g) levan na súa membrana receptores para recoñecementos 
celulares, h) son responsables da resposta humoral, i) chegan ós tecidos por vía sanguínea ou linfática, l) orixínanse na 
médula ósea.

I.2. ¿Como se introducirá na célula unha macromolécula? ¿e o auga?. ¿Como se introducirá a glucosa a favor de gradiente 
de concentración? ¿E como o fará o ion sodio a favor de gradiente electroquímico?, ¿e en contra de dito gradiente?

I.3. Características do Retículo endoplásmico. Diferencias en estructura e función entre o Retículo endoplámico liso e o 
rugoso. ¿Que relación ten o Retículo endoplásmico co Aparato de Golgi? ¿e coa envolta nuclear?

I.4. Dos seguintes procesos metabólicos: glucolise, ciclo de Krebs e ciclo de Calvin, indica: a) a súa finalidade, b) os 
productos iniciais e finais, c) a sua ubicación intracelular, e d) si son procesos catabólicos, anabólicos ou anfibólicos.

I.5. (Para os alumnos que aprobaron Bioloxía durante o actual curso académico 2003/04). Define: locus, alelo, 
heterocigoto, xenotipo e fenotipo.
I.5. (Para os alumnos que aprobaron Bioloxía durante o curso 2002/03 ou anteriores). Explica esquematicamente 
a estructura secundaria das proteínas. ¿Que tipos de enlaces interveñen para estabilizala? ¿Por que a presencia de 
aminoácidos con cargas iguais ou radicais moi grandes pode desestabilizar a estructura secundaria?

Bloque II. Dos dous grupos de termos elixe un e agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos 
relacionados. Valoración 1,5 puntos.

II.1. ADN e ARN, cloroplasto, antibiótico, celulosa, grana, maduración, linfocitos T, parede celular, Fleming, vexetal, 
nucleótidos, timo, tilacoides, polímeros, penicilina.

II.2. ADN, asimétrica, variabilidade xenética, orgánulos, plásmidos, transcripción, recombinación, fluída, vectores, 
dixestión celular, núcleo, membrana plasmática, clonación, lisosomas, mutación.

Bloque III. Das 20 preguntas de Verdadeiro/Falso hai que responder só a 15. As respostas erróneas puntúan 
negativamente. Valoración: 1,5 puntos. Non escribir as respostas nesta folla.

1. Os polisacáridos serven como marcadores en procesos de recoñecemento celular
2. Os coenzimas traballan xunto cos enzimas para transportar grupos químicos entre sustratos
3. O ARN replícase por un mecanismo semiconservativo 
4. A síntese de glucosa é unha fonte importante de enerxía para a célula
5. SIDA é o nome que recibe o virus da inmunodeficiencia en humanos
6. As células inxeren partículas grandes, como bacterias, por fagocitose 
7. A transcripción é a síntese de proteínas
8. A gluconeoxénese é a síntese de glucosa
9. As vacinas proporcionan inmunidade artificial pasiva
10. Os virus son parasitos intracelulares obrigados
11. O código xenético é un código de tripletes de aminoácidos
12. A plasmólise prodúcese cando a célula se atopa nun medio hipertónico 
13. O tamaño de bacterias e mitocondrias é similar
14. Moléculas anfóteras son as que presentan rexión polar hidrofílica e rexión polar hidrofóbica
15. A información xenética flúe dende o ARN ó ADN e de este a proteínas
16. O obxectivo dun microscopio recolle os raios de luz que atravesan a mostra e produce unha imaxen aumentada da mesma
17. Os prions son fragmentos de ácidos nucleicos causantes de encefalopatías esponxiformes
18. Na dobre hélice do ADN, a adenina sempre está enfrentada ó uracilo e a citosina á guanina
19. O etanol da cervexa procede da glucosa da cebada
20. Nas células procariotas chámase núcleo á rexión onde se atopa condensado o ADN
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