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Bioquímica i Biologia Molecular  
 
1.- Indica totes les afirmacions correctes sobre les reaccions metabòliques: 
 
1. Les vies metabòliques específiques donen el caràcter diferencial de les cèl·lules en el nostre 
organisme.  
2. Una càrrega energètica alta en la cèl·lula estimula vies com ara la gluconeogènesis.  
3. El NADPH és un coenzim que generalment serveix per cedir electrons a vies de síntesis. 
4. Les vies catabòliques solen tenir un caràcter oxidatiu. 
 
a)  1, 2 i 3  
b)  1 i 3  
c)  2 i 4 
d)  4  
e)  1, 2, 3 i 4. 
 
2.- Indica totes les afirmacions correctes sobre les reaccions metabòliques: 

 
1. Una reacció amb un ∆Gº’ positiu no es pot portar a terme, independent de les concentracions de 
substrats i productes finals de la reacció.  
2. Els enzims que participen en les reaccions allunyades de l’equilibri solen tenir una Km molt inferior 
a la concentració dels substrats fisiològiques.  
3. Les vies anabòliques i catabòliques tenen en comú que gasten ATP. 
4. Conèixer el metabolisme ens permet poder dissenyar medicaments amb més garantia d’èxit. 
 
a)  1, 2 i 3  
b)  1 i 3  
c)  2 i 4  
d)  4  
e)  1, 2, 3 i 4.  
 
 
3.- Sobre els carbohidrats és cert que: 

 
a) Els carbohidrats juguen un paper important tant en la generació i reserva d’energia com un 
important paper estructural. 
b) El disacàrid de la lactosa està format per l’enllaç d’una galactosa i una glucosa.   
c) Les dues anteriors. 
d) Una deficiència en la lactasa porta a la intolerància al productes làctics. 
e) Totes les anteriors.  

 
 
4.- En el metabolisme de carbohidrats és cert que: 

 
a) El GLUT3 és el principal transportador de glucosa en les cèl·lules hepàtiques. 

b) La Fructosa 1,6-bisfosfat és un efector al.lostèric positiu de la PFK1.  
c) El transport acoblat amb l’ATPasa de Na/K és essencial per entrar la fructosa als enterocits. 

d) La Km del GLUT2 per la glucosa és més gran que la del GLUT4.  
e) La glucoquinasa s’inhibeix per glucosa 6P. 
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5.- En els processos d’obtenció d’energia és cert que: 
 
a) La piruvat deshidrogenasa és un complex multiprotèic que es troba en el citosol. 
b) La generació de 2,3 bi-fosfoglicerat implica una reducció en l’obtenció d’energia de la glucòlisis. 
c) El cicle de krebs permet sintetitzar oxalacetat i per tant glucosa a partir d’Acetil-CoA. 
d) La inhibició del cicle de krebs amb compostos com el mercuri redueix en un 35% la capacitat de 
produir ATP en una cèl·lula. 
e) El cicle del glioxilat es dóna en la mitocòndria de cèl·lules hepàtiques. 
6.- En el procés de la cadena de transport electrònic i fosforilació oxidativa, és cert que:  
 
a) El potencial de reducció estàndard d’una parella redox ens dóna una idea de la seva capacitat de 
captar o cedir electrons. 
b) Els salicilats provoquen un desacoblament de la cadena de transport electrònic amb el procés de la 
fosforilació oxidativa.  
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) El complexa de la NADH deshidrogenasa serveix per transferir el electrons del NADH a l’oxigen.     
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
7.- En la via de Pentoses Fosfat, és cert que: 
 
1. Una de les funcions de la via de les pentoses fosfat és l’obtenció de poder reductor en forma de 
NADPH. 
2. La glucosa 6P deshidrogenasa s’inhibeix quan hi ha un excés de NADPH en la cèl·lula. 
3. La transcetolasa s’encarrega de transferir grups de 2 àtoms de carboni sobre altres monosacàrids. 
4. La transaldolasa serveix per modificar el grup aldol de l’eritrosa per tal de donar fructosa-6P. 
 
a)  1, 2 i 3  
b)  1 i 3  
c)  2 i 4  
d)  4  
e)  1, 2, 3 i 4  
 
 
8.- En la gluconeogènesis és cert que: 
 
a) La piruvat carboxilasa és l’enzim responsable de sintetitzar oxalacetat a partir de piruvat a la 
mitocòndria.  
b) El pas de glucosa 6P a glucosa no el poden portar a terme les cèl·lules musculars. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) La síntesis de glucosa es pot realitzar a partir de lactat, alanina i acetat.  
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
 
9.- Respecte el metabolisme del glicogen és cert que: 
 
1. El glicogen és la principal forma d’emmagatzemar glucosa en el nostre organisme. 
2. L’activitat de la glicogen sintasa i la fosforilasa és oposada i està perfectament coordinada.  
3. L’activitat de la glicogen fosforilasa és activada per fosforilació mitjançant  la fosforilasa quinasa.   
4. La malaltia de Von Gierke és causada per la manca de glucosa 6 fosfatasa. 

 
a)  1, 2 i 3  
b)  1 i 3  
c)  2 i 4  
d)  4  
e)  1, 2, 3 i 4 
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10.- Sobre el metabolisme lipídic és cert que: 
 
a) La digestió dels lípids comença amb el contacte de la saliva en la cavitat bucal.  
b) Les sals biliars són sintetitzades en l’intestí per tal de degradar el colesterol de dieta.  
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) La Lipasa sensible a hormones és clau per mobilitzar els triacilglicerols en situacions de dèficit 
energètic en el nostra organisme. 
e) Totes les anteriors són correctes. 
 
 
11.- Sobre la biosíntesis dels triacilglicerols és cert que: 
 
a) L’acetil-CoA carboxilasa té la biotina com a coenzim.  
b) L’àcid gras sintasa és l’enzim clau per sintetitzar els àcids grassos a partir d’acetil-CoA i malonil-
CoA. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) L’àcid gras sintasa és activada al.lostericament per acetil-CoA.  
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
 
12.- En el metabolisme lipídic és cert que: 
 
a) Un excés en la degradació d’àcids grassos en el fetge comporta un increment en la síntesis de 
cossos cetònics.  
b) La beta-oxidació consisteix bàsicament en una via cíclica que allibera un acetil-CoA, un FADH2 i un 
NADH reduït en cada cicle. 
c) Les dues anteriors són correctes.  

d) Una deficiència en el transport per la carnitina en cèl·lules musculars genera un problema de falta 
d’energia del múscul en treball. 

e) Totes les anteriors són correctes.  

 
 
13.- En quan al metabolisme d’aminoàcids, quina de les següents afirmacions és falsa: 
 
a) La primera etapa en la degradació intracel·lular dels aminoàcids musculars és la transferència del 
grup amí a alfa-cetoàcids per formar glutamina o alanina. 
b) La presència d’ALT i AST en sang és un indicador de lesió tissular. 
c) El cicle de la urea es produeix a la mitocòndria i al citosol de les cèl·lules hepàtiques. 
d) El carbamoil fosfat sintetasa I (CPS-I) és l’enzim responsable de l’adquisició del primer àtom de 
nitrogen de la urea formant carbamoil fosfat.  
e) Els enzims pancreàtics es produeixen en forma de zimògens i són inespecífics. 
 
 
14.- En quan al metabolisme d’aminoàcids, quina de les següents afirmacions és falsa: 
 
a) La fixació de N2 només la poden portar a terme cèl·lules procariotes. 
b) La majoria d’aminoàcids són transaminats via la formació de glutamat, ja que aquest aminoàcid és 
l’únic que pot desaminar-se oxidativament de manera ràpida. 
c) L’amoníac es incorporat majoritàriament a compostos orgànics gràcies a la alanina deshidrogenasa i la 
glutamina oxidasa. 
d) La biosíntesi de l’alanina, l’aspartat i el glutamat es fa a partir del piruvat, oxalacetat i α-
cetoglutarat, respectivament. 
e) L’ornitina i la citrulina són aminoàcids que es sintetitzen mitjançant el cicle de la urea. 
 
 
 

3 
 



 
 
15.- Senyala totes les afirmacions correctes en el metabolisme dels compostos nitrogenats: 
 
a) És necessiten 3 molècules d’ATP per fer el cicle de la urea.  
b) La síntesis de PRPP (fosforibosil pirofosfat) a partir de ribosa 5-P és necessària per la creació de 
nucleòtids de purina i pirimidina. 
c) Les dues anteriors són correctes. 
d) Les nucleòsid difosfat-quinases són enzims amb especificitat. 
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
 
16.- En quan al metabolisme dels nucleòtids, quina de les següents afirmacions és falsa: 
 
a) El síndrome de Lesch-Nyhan és causat per una deficiència de l’enzim APRT (adenina fosforribosil 
transferasa). 
b) La síntesi d’AMP i GMP es fa de manera divergent a partir del IMP. 
c) La ribosa fosfat pirofofoquinasa i l’amidofosforribosil transferasa són els enzims que és regulen en la 
biosíntesi dels nucleòtids de purina. 
d) L’anell de purina es sintetitza gradualment sobre la ribosa modificada. 
e) L’acidúria oròtica és deguda a activitats baixes de l’orotat fosforribosil transferasa i la OMP 
descarboxilasa. 
 
 
17.- En quan al metabolisme dels nucleòtids, senyala totes les afirmacions correctes: 
 
a) Per la síntesis de ribonucleòtids de purina és necessiten els aminoàcids de glutamina, aspartat i 
glicina. 
b) En la biosíntesi dels nucleòtid de pirimidina, s’utilitzen 4 mols d’ATP per mol d’UMP. 
c) les dues anteriors són correctes. 
d) La síntesi de CTP és fa a partir d’UTP per la CTP sintetasa. 
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
 
18.- En la regulació hormonal del metabolisme és cert que: 
 
a) La coordinació del metabolisme en els diferents teixits s’aconsegueix gràcies al sistema nerviós, les 
hormones i els substrats circulants.   
b) Les catecolamines tenen un efecte sobre el metabolisme semblant al del glucagó. 
c) Les dues anteriors són certes.  
d) Les hormones esteroidees són importants per estimular la síntesis del glicògen.    
e) Totes les anteriors són certes.  
 
 
19.- En la regulació del metabolisme és cert que: 
 
a) La insulina provoca un increment en la síntesis d’AMPc en resposta a una ingesta. 
b) Una persona en dejuni perllongat té uns nivells alts de glucosa circulant gràcies a un increment de 
la glicogenòlisis hepàtica.  

c) Les dues anteriors són certes.  
d) En una situació d’hipoglucèmia hi ha la coordinació del còrtex i medul·la adrenals, pàncrees i SNC 
per tal d’incrementar la glucosa circulant. 
e) Totes les anteriors són certes.  
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20.- De la regulació del metabolisme és cert que: 
 
a) En un estat de nutrició la glicogen sintasa hepàtica està activa. 
b) L’acetil-CoA carboxilasa hepàtica s’activa per un increment en el citrat en la mitocòndria. 
c) Les dues anteriors són certes.  
d) La piruvat quinasa es troba desfosforilada 
e) Totes les anteriors son certes. 

DNA, BASE DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA 
 
21.- Señala la opción falsa: 
 
a)  En los experimentos de Griffith con cepas patogénicas de Streptococcus, las bacterias virulentas 

muertas transmitían información a las no patógenicas por el mecanismo de conjugación. 
b)  La topoisomerasa I induce la formación de topoisómeros relajados en forma no dependiente de 

energía.  
c)  La topoisomerasa I sólo corta una hebra del DNA, no las dos como la girasa. 

d)  Respecto al DNA de Watson y Crick, la formación de puentes de hidrógeno entre las bases en 
el interior de la hélice condiciona la existencia de un surco mayor y un surco menor en dicha 
hélice. 

e)  Entre dos topoisómeros, el número T (twist) no varía, pero L (linking number) sí. 
 
 
22.- Elementos genéticos; señala la opción verdadera: 
 
a)  Los centrómeros son elementos característicos de los cromosomas procariotas. 
b) Las cápsides o icosaedros de los bacteriófagos suelen contener proteínas de la pared de la 
bacteria, porque al lisarla arrastran restos de la misma. 
c) Los virus de células eucariotas pueden clasificarse en base a la naturaleza de su ácido nucleico 
(DNA o RNA) y en base a que lleven o no envoltura. 
d)  El bacteriófago lambda de E. coli es un típico virus de RNA. 
e) Los priones, agentes causales del mal de las vacas locas, están compuestos en su forma 

extracelular por RNA. 
 
 
23.- Generalidades de la replicación en Escherichia coli; señala todas las opciones verdaderas: 
 
1.  La primasa es una RNA polimerasa que sintetiza el RNA cebador que la DNA polimerasa necesita. 
2. En E. coli, el copiado de su cromosoma circular se inicia a partir de un único lugar, el llamado 

origen de replicación (oriC). 
3.  La actividad 5’-3’ exonucleasa de la DNA polimerasa I de E. coli es imprescindible. 
4.  La cadena retrasada (“lagging strand”) se sintetiza mediante fragmentos de Okazaki. 

 
a)  1, 2 y 3 
b)  1 y 3  
c)  2 y 4   
d)  4  
e)  1, 2, 3 y 4  
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24.- Replicación de elementos genéticos no cromosómicos; señala la opción verdadera: 
 
a) En la replicación de plásmidos lineales, la perdida de información en los extremos se solventa 

gracias a la existencia de telómeros. 
b) La replicación del DNA mitocondrial tiene lugar en forma unidireccional a partir de dos orígenes de 
replicación distintos. 
c) En el proceso de conjugación, la célula dadora o macho deja de serlo al transferir el plásmido F a la 
célula receptora. 
d) Los plásmidos de bacterias Gram negativas como E. coli replican su DNA por el mecanismo del 

círculo rodante. 
e) La transcriptasa reversa realiza la síntesis de RNA de los retrovirus, originando así el material 

genético de los futuros viriones. 
 
 
25.- Maquinaria basal de replicación en células eucariotas; señala todas las opciones verdaderas: 
 
a) La eliminación del RNA cebador en los fragmentos de Okazaki eucariotas no la realizan las DNA 
polimerasas. 
b) Las DNA polimerasas α (alfa) y δ (delta) sintetizan una de las dos hebras de los telómeros 
eucariotas. 
c)  Las dos anteriores. 
d) La DNA polimerasa α (alfa) necesita que antes actúe una proteína primasa para colocar el RNA 

cebador. 
e)  Todas las anteriores. 
 
 
26.- Control del ciclo celular eucariota; indica todas las opciones falsas: 
 
1.  La síntesis de histonas y de DNA debe activarse en la fase S del ciclo celular eucariota. 
2.  En S. pombe, aunque Cdc18 marque el inicio de la replicación, en realidad es sustrato de la quinasa 

de M. 
3.  En células de mamífero, Cdc2/p34 es la subunidad catalítica quinasa de fase M. 
4.  RB (retinoblastoma) es el principal sustrato de la quinasa de fase M.  
 
a)  1, 2 y 3  
b)  1 y 3  
c)  2 y 4  
d)  4 
e)  1, 2, 3 y 4   
 
 

27.- Regulación y des-regulación del ciclo celular; indica qué opción es verdadera: 

 
a)  En mamíferos, la mayoría de células se encuentran normalmente en fase S. 
b)  El antígeno T del virus SV40 puede ser considerado un supresor de tumores. 
c)  La ganancia de función del gen supresor de tumores retinoblastoma (RB) es un clásico mecanismo 
de pérdida de control del ciclo celular y comienzo del proceso tumoral. 

d)  Retinoblastoma induce a nivel de transcripción la síntesis de ckis como p21. 
e)  Los virus, además de inducir la activación de proto-oncogenes celulares, pueden producir 
procesos tumorales por inactivación de genes supresores de tumores del hospedador. 
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28.- Recombinación homóloga; señala todas las opciones verdaderas: 
 
a)  RecA no es sólo esencial en la recombinación homóloga, sino que es también capaz de activar, tras 

reconocer una señal de daño al DNA, el sistema SOS en E. coli. 
b)  La recombinación homóloga y la reorganización de las regiones génicas de los genes para 
inmunoglobulinas tienen en común que se realizan reacciones de corte y empalme entre dsDNAs que 
presentan regiones de homología. 
c)  Las dos anteriores. 
d)  RecA se encarga de generar la hebra de ssDNA que restreará la otra hebra de dsDNA en E. coli. 
e)  Todas las anteriores. 
 
 
29.- Más recombinación, mutación y reparación; señala qué opción es falsa: 

a)  La transposición es un ejemplo de recombinación ilegítima, ya que la inserción se realiza al azar. 

b)  Los transposones pueden inducir cambios evolutivos por recombinación homóloga. 
c)  La transducción especializada del fago lambda (λ) y la generación de diversidad inmunológica son 

procesos basados en procesos de recombinación específicos de sitio, que no dependen de RecA. 
d)  Cuando aparece una base nitrogenada U (uracilo) en el DNA, se induce un sistema de reparación 

por escisión basado en una glicosilasa-AP endonucleasa-DNA polimerasa-ligasa. 
e)  La alquil transferasa en un enzima de reparación de DNA de tipo suïcida. 
 
 
30.- Reparación, metilación y amplificación génica; señala la opción falsa: 
 
a)  UvrD es una proteína del sistema de reparación de bases modificadas por escisión de E. coli, que 

tiene actividad helicasa. 
b)  Existen dos rutas BER (base excision repair) en eucariotas, y ambas se basan en el uso de DNA 
glicosilasa y AP endonucleasa (Ape1). 
c)  La metilación de A en sitios GATC en E. coli es esencial para el sistema de reparación de malos 

apareamientos por el sistema MutHLS. 
d)  En eucariotas, la ruta de reparación de double strand breaks (DSB) por non-homologous end-joining 

(NHEJ) se basa en procesos de recombinación homóloga.  
e)  La amplificación génica en eucariotas favorece procesos de supervivencia en situaciones adversas 

para la viabilidad, como tratamientos con agentes de quimioterapia. 
 
 
31.- Transcripción en procariotas; señala qué opción es verdadera: 
 
a)  Cuando la RNA polimerasa de E. coli encuentra una secuencia promotora, se une a ella con una 

Kd de 10-14, formándose lo que se llama complejo cerrado. 
b)  La cadena que actúa como molde en la transcripción, la hebra transcrita o hebra con sentido, tiene 

una secuencia de nucleótidos idéntica a la del RNA resultante. 
c)  La proteína Rho participa en la terminación de la transcripción al unirse a una secuencia específica 

en el RNA recién sintetizado. 
d)  La cordicepina, que carece de grupo OH en 3’, es un antibiótico que inhibe la fase de iniciación de 

la transcripción procariota. 
e)  El codon de iniciación de la traducción ATG se encuentra en la hebra de DNA transcrita o sin 

sentido. 
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32.- Regulación de la transcripción en E. coli; señala todas las opciones verdaderas: 
 
a)  El inductor alolactosa hace que aumente la Kd del represor LacI por su operador. 
b)  El represor lambda, cI, tiene tres operadores entre los genes divergentes cro y cI, a los que se une 

con distinta afinidad para activar o reprimir la transcripción, según el operador al que se una   
c)  Las dos anteriores. 
d)  El factor de transcripción CRP-cAMP sólo tiene un lugar de interacción en el cromosoma de E. coli, 

concretamente en el promotor lac. 
e)  Todas las anteriores. 
 
 
33.- Particularidades del genoma eucariota y generalidades de transcripción; señala qué opción es 
verdadera: 
 
a)  En los experimentos de reasociación, el DNA de genes solitarios rehibrida más rápido que el DNA 

de repetición.  
b)  Los nucleosomas son el nivel máximo de compactación del DNA en células eucariotas. 
c)  Sin ninguna excepción, no hay transcripción en regiones de heterocromatina. 
d)  El DNA de minisatélites se utiliza para detectar diferencias entre individuos en la técnica del DNA 

fingerprinting.  
e)  La síntesis de rRNA se bloquea completamente con α-amanitina. 
 
 

34.- Regulación de la transcripción en eucariotas; señala qué opción es falsa: 

 
a)  RNA polimerasa I (RNAP I) se encarga en el nucleolo de transcribir un único tipo de gen, el que 

origina el pre-rRNA (todo el rRNA excepto el 5S). 
b)  Las tres RNAP eucariotas tienen dos subunidades grandes parecidas en función a las β (beta) y β’ 

de E. coli, y por tanto con actividad catalítica. 
c)  En eucariotas, la terminación de la transcripción por RNA polimerasa II (Pol II) está coordinada con el 

corte del pre-mRNA en 3’ y poli-adenilación. 
d)  En general, si un factor de transcripción atrae a una HAT se activará la transcripción. 
e)  La subunidad grande de Pol II, Rpb1, tiene su máximo de fosforilación en Ser2 de su CTD (C-
terminal domain) en el promotor. 

 
 
35.- Regulación de la transcripción en eucariotas y procesamiento de mRNA eucariota; señala qué 

opción es verdadera: 
 
a)  Proteínas con dominios Chromo reconocen modificaciones específicas en histonas.  

b)  Los “chromatin remodellers” ATP-dependientes del tipo SWI/SNF modifican histonas. 

c)  Parte de la modificación en 5’ de los pre-mRNAs (“capping”) consiste en la formación de un enlace 
fosfo-diéster entre el OH en posición 3’ de la ribosa de un GTP entrante y el extremo fosfato en 5’ de 
la ribosa del primer nucleótido del mRNA. 

d)  La primera reacción de transesterificación en el proceso de splicing se da entre el 5’-ss (splice site, 
o 5’-intrón) y el 3’-ss. 

e)  En eucariotas, el splicing alternativo apenas es importante en la generación de diversidad. 
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36.- Componentes del proceso de traducción en procariotas; señala todas las opciones falsas: 
 
a)  El mismo factor de traducción, IF2, transporta al ribosoma tanto el tRNA-metionina formilada al codon 

AUG de iniciación, como el tRNA-metionina normal para codones AUG internos.  
b)  La secuencia Shine-Dalgarno en el mRNA es reconocida por el rRNA 23 S de la subunidad grande 
del ribosoma. 
c)  Las dos anteriores. 
d)  Las aminoacil-tRNA sintetasas no necesitan ATP para cargar los tRNAs. 
e)  Todas las anteriores. 
 
 
37.- Componentes del proceso de traducción en eucariotas; señala la opción falsa: 
 
a)  El hecho de que la secuencia de aminoácidos en las proteínas sea definida y no al azar justifica 

que energéticamente la traducción sea tan cara (160 kJ/mol por cada enlace peptídico, y no 20). 
b)  Los ribosomas eucariotas reconocen en la región 5’UTR de los mRNAs una secuencia a la que 

unirse, tipo Shine-Dalgarno.  
c)  El reconocimiento de los orígenes 5’ de los mRNA por eIF4E puede bloquearse con la proteína 4E-

BP. 
d)  La toxina de la difteria bloquea al factor de elongación de la traducción eucariota EF2. 
e)  Los elementos IRE (iron-responsive element) en los mRNAs de ferritina y transferrina y la proteína 
IRE-BP pueden regular la estabilidad o la traducción de dichos mensajeros en respuesta a hierro. 
 
 
38.- En relación a la regulación de la expresión génica por pequeños RNAs, señala todas las 

opciones verdaderas: 
 
a)  siRNA, miRNA y piRNA son RNA largos, de unos 400 nucleótidos, no codificantes. 

b)  La proteína Drosha participa en la síntesis de miRNA y de siRNA.  
c)  Las dos anteriores. 
d)  Los miRNA reprimen la expresión de proteínas a nivel de su mRNA, por distintos mecanismos que 
suelen bloquear la traducción o inducir la degradación de dichos mRNA. 

e)  Todas las anteriores. 
 
 
39.- Plegamiento y transporte de proteínas; señala qué opción es falsa: 
 
a)  En E. coli, el sistema SecAYE trasloca el polipéptido a través de la membrana citoplasmática por 
un proceso dependiente de energía. 
b)  En eucariotas, las isomerasas de puentes disulfuro (PDI) suelen ser actividades citoplasmáticas 
que introducen puentes disulfuro intramoleculares.  
c)  El pH de los lisosomas es más ácido que el de Golgi. 
d)  Una proteína nuclear se sintetiza en ribosomas libres del citosol. 
e)  El receptor de transferrina se sintetiza en ribosomas asociados a retículo y se transporta a 
membranas. 
 
 
40.-Transporte y degradación de proteínas; señala qué opción es falsa: 
 
a) La onco-proteína Ras, una proteína G unida a la cara interna de la membrana, se sintetiza en 
ribosomas libres del citosol. 
b) Crm1, la exportina nuclear principal, forma en el núcleo un complejo triple con Ran.GTP y con 
proteínas que posean un NES.   
c)  SRP (signal recognition particle) está formada exclusivamente por cadenas polipeptídicas. 
d) Un destino automático del sistema de ER-Golgi es la secreción constitutiva de proteínas contenidas 

en el lumen de estas organelas. 
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e)  Las E3 ligasa confieren especificidad de sustrato a la degradación mediada por ubiquitinación. 
 

FISIOLOGIA VEGETAL  
 
41.- Senyala totes les afirmacions correctes sobre la cèl·lula vegetal:  
 
1. El vacúol té dotació genètica pròpia 
2.  La membrana del vacúol s’anomena tonoplast 
3.  La deplasmòlisi de la cèl·lula vegetal permet que puguem distingir entre paret cel·lular i    

membrana plasmàtica 
4.  El protoplast està delimitat per la membrana cel·lular  
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1, 3 
c) 2, 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
42.- Quin és el component majoritari de la paret secundaria de les cèl·lules vegetals? 
 
a) Cel·lulosa 
b) Hemicel·lulosa 
c) Lignina 
d) Cutina 
e) Pectina 
 
43.- Quin o quins factors edafològics afecten directament a la capacitat de les plantes d’obtenir 
nutrients del sòl? 
 
a) La CIC (capacitat d’intercanvi catiònic) 
b) El pH 
c) Les dos anteriors són correctes 
d) La textura del sòl 
e) Totes són correctes.  
 
44.- Indica la resposta correcte. Les cèl·lules oclusives... 
 
a) es troben a les arrels 
b) presenten banda de Caspari 
c) tanquen l’estoma perdent aigua 
d) no tenen cloroplast 
e) estan connectades mitjançant plasmodesmes amb el parènquima 
 
45.- Quina és la via de transport per la qual els fotoassimilats viatgen des del mesòfil foliar al 
parènquima floemàtic?  
 
a) Via simplàstica 
b) Via transmembranosa 
c) Via augusta 
d) Via apoplàstica 
e) Via per translocació 
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46.- Senyala totes les afirmacions correctes sobre la fotosíntesi:  
 
1. La funció de les antenes col·lectores dels fotosistemes és transformar l’energia lluminosa en 

energia química d’enllaç 
2.  Els pigments accessoris actuen com a sistema de protecció davant la llum excessiva  
3.  La fotosíntesi és un procés propi i exclusiu dels vegetals 
4. La plastoquinona és un element de la cadena de transport d’electrons de la fase de foto- 

absorció  
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1, 3 
c) 2, 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 

 
47.- On es localitza el fotosistema I ? 
 
a) En la membrana externa dels cloroplasts 
b) Únicament en els tilacoides d’estroma 
c) En els tilacoides d’estroma i en la superfície dels tilacoides de grana 
d) Únicament en els tilacoides de grana 
e) En els tilacoides de grana i en la superfície dels tilacoides d’estroma 
 
48.- Quin o quins dels següents factors regulen el Cicle de Calvin? 
 
a) l’activitat de la ribulosadifosfatat carboxilasa (rubisco)  
b) la llum 
c) els dos anteriors  
d) l’activitat de la fructosa 1,6 difosfatasa 
e) Tots els anteriors 
 
49.- En totes les plantes C3, la llum es necessària per: 
 
a) Assimilar el diòxid de carboni 
b) Sintetitzar ATP 
c) Les dues anteriors 
d) Assimilar els nitrats 
e) Totes les anteriors 
 
50.- Senyala totes les afirmacions correctes sobre la fotorrespiració: 
 
1. L’enzim ribulosa 1,5 difosfat (rubisco) te activitat carboxilasa 
2. Suposa una disminució en l’eficiència de la fotosíntesis 
3. És típica de les plantes C3 i C4 
4. Depèn de la llum 
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4  
 
51.- El sistema nitrogenasa: 
 
a) Redueix el nitrat del sol a amoni  
b) Necessita Mg+2 per la seva activació 
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c) Es propi de les lleguminoses 
d) Redueix ions de H2 a H+ 
e) Es redueix per oxidació de la plastocianina 
52.- Quin efecte tenen les gibberel·lines en les plantes? Senyala totes les respostes correctes.: 
 
a) promouen el creixement dels entrenusos de la tija de la planta  
b) intervenen en la germinació de les llavors 
c) les dues anteriors 
d) tenen un efecte antisenescent 
e) totes les anteriors 
 
 
53.- Com preservaries les fulles d’un vegetal per a que es mantinguin verdes? 
 
a) Regant-lo amb més freqüència 
b) Ruixant-lo amb gibberel·lines 
c) Les dues anteriors 
d) Ruixant-lo amb citoquinines 
e) Totes les anteriors 
 
54.- En relació amb les xarxes metabòliques, indica totes les respostes correctes: 
 
a) Són típiques del metabolisme primari 
b) Estan constituïdes per enzims inespecífics 
c) Les dues anteriors 
d) Actuen en els primers passos de la biosíntesis de terpens 
e) Totes les anteriors 
 
 
55.-Senyala el compost que actua com a molècula d’inici (encebador) en la formació d’estilbens i 
flavonoides. 
 
a) AcetilCoA 
b) MalonilCoA 
c) p-cumaroilCoA 
d) S-adenosilmetionina 
e) HidroximetilglutarilCoA 
 
 
56.- Quina/es hormona/es vegetal/s presenta/en estructura diterpènica? 
 
a) Gibberel·lines 
b) Acido abscísic 
c) Les dues anteriors 
d) Auxines  
e) Totes les anteriors 
 
 
57.- A què correspon aquesta estructura química? 

OH

OH

OH

OH

H

OHOH

 
 
a) una clorofil·la  
b) un carotè 
c) un diterpè  
d) una xantofil·la 
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e) un esteroide 
 
 
58.- Les cumarines son un tipus de: 
 
a) Sesquiterpens 
b) Diterpens 
c) Fitoesterols 
d) Polifenols 
e) Flavonoides 
 
 
59.- Quina/es condició/s ha/n de complir un alcaloide verdader? 
 
a) caràcter bàsic 
b) derivar d’aminoàcids 
c) les dues anteriors 
d) tenir un N formant part d’un heterocicle 
e) totes les anteriors 
 
 
60.- Quins d’aquests compostos o enzims participen en la formació de triterpens? 
 
a) farnesil-PP 
b) desoxixilulosa-P 
c) gliceraldehido-P 
d) geranilgeranil-PP 
e) fitoeno sintasa 
 
 
Evolució humana i salut  
 
 
61.- Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 
 
1. La teoria de l’evolució postula un avantpassat comú per a totes les espècies.  
2. La selecció natural és el principal mecanisme de canvi segons Darwin. 
3. L’acumulació gradual de petits canvis permet l’adaptació de les espècies al seu ambient així com la 
formació d’estructures complexes . 
4. El transformisme postula orígens independents per a les espècies i cap canvi en les seves formes 
al llarg del temps.  
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
 
62.- Quina de les següents afirmacions és CORRECTA: 
 
a)  Les freqüències al·lèliques en un locus polimòrfic sumen 1. 
b) El desequilibri de lligament fa referència a l’associació no aleatòria d’al·lels en dos o més loci. 
c) Les dues anteriors. 
d) La recombinació trenca el desequilibri de lligament. 
e) Totes les anteriors. 
 
 
 

13 
 



 
 
 
63.- Assenyala l’afirmació CORRECTA: 
 
a) Un coll d’ampolla augmenta la diversitat genètica dins de les poblacions. 
b) La FST entre poblacions geogràficament properes és generalment més gran que entre poblacions 

que han divergit fa molt temps. 
c) Valors extrems d’FST per un gen respecte la resta del genoma poden indicar una adaptació 

genètica geogràficament local. 
d) La diversitat genètica en un locus no polimòrfic serà igual a 1. 
e) La diversitat genètica de les poblacions ameríndies és molt més gran que la de les africanes. 
 
 
64.- Quina de les següents afirmacions respecte la deriva genètica és CORRECTA: 
 
a) Com més gran sigui una població menys rellevants seran els seus efectes. 
b) Facilita la pèrdua de diversitat genètica, especialment dins les poblacions petites. 
c) Les dues anteriors. 
d) En algunes comunitats aïllades explica la presència d’alguns fenotips que no són habituals en 

altres poblacions més grans. 
e) Totes les anteriors. 
 
 
65.- Assenyala l’afirmació CORRECTA: 
 
a) La migració i la deriva genètica no afecten les freqüències al·lèliques en a les poblacions 

humanes. 
b) Per un locus bial·lèlic, sota un model de selecció a favor dels heterozigots, passades unes 

quantes generacions arribarem a un punt d’equilibri on les freqüències dels dos al·lels es 
mantindran constants. 

c) Sota un model de selecció contra l’al·lel dominant, l’al·lel d’herència dominant sempre serà el 
majoritari a la població. 

d) L’eficàcia biològica d’un genotip no depèn de l’ambient. 
e) Com més gran és el coeficient de selecció en contra un determinat genotip, major serà la seva 

eficàcia biològica. 
 
 
66.- Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 
 
1. La selecció positiva pot crear un excés de variants a baixa freqüència. 
2. En comparar espècies, quan trobem un ratio Ka/Ks inferor a 1 ho atribuïm a l’acció de la selecció 
purificadora. 
3. La selecció equilibradora afavoreix la presència de dos o més al·lels a la població. 
4. La selecció negativa o purificadora evita que les mutacions deletèries es fixin. 
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
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67.- Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 
 

1. Els al·lels amb desavantatges selectius són els que majoritàriament contribueixen al polimorfisme 
genètic de les poblacions.  

2. La probabilitat de fixació d’un al·lel neutre dependrà directament de la seva freqüència en la 
població.  

3. La mutació és la principal força evolutiva que modela els canvis de freqüències al·lèliques a les 
poblacions humanes. 

4. Segons la teoria neutral de l’evolució la major part de variació a nivell molecular és neutra. 

 

a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
 
68.-Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 
 
1. Un arbre UPGMA assumeix taxes d’evolució constants al llarg de les seves branques. 

2. Un arbre neighbor-joining permet visualitzar si hi ha diferències en la quantitat de canvi genètic que 
s’ha produït en els llinatges que deriven d’un mateix avantpassat comú. 

3. Com més petit sigui el valor de bootstrap, menor fiabilitat estadística tindrà aquella agrupació 
filogenètica. 

4. La màxima parsimònia busca l’arbre que implica el menor nombre de canvis evolutius.  
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
 
69.- Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 
 
a) El nombre de substitucions ocorregudes des de la divergència de dues seqüències sol ser més 

gran que el nombre de canvis que observem entre elles. 
b) La taxa de substitució no sinònima és més petita que la taxa de substitució sinònima com a 

resultat de la selecció purificadora. 
c) Les dues anteriors. 
d) Com més radical sigui el reemplaçament d’un aminoàcid per un altre menys freqüentment 

l’observarem al llarg de l’evolució. 
e) Totes les anteriors. 
 
 
70.- La divergència d’humans i ximpanzés és: 
 
a) més recent que la divergència de goril·les i bonobos. 
b) més antiga que la divergència d’orangutans i goril·les. 
c) les dues anteriors. 
d) igual que la divergència dels bonobos i ximpanzés. 
e) totes les anteriors. 
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71.- Dels següents trets, quina és l’adaptació derivada dels homínids (no present a pòngids) que ha 
aparegut més recentment: 
 
a) bipedisme 
b) dentició harmònica 
c) dit del peu no oposable 
d) encefalització 
e) visió en color 
 
72.- Quina de les següents afirmacions és FALSA : 
 
a) la nostra espècie va aparèixer al continent africà fa uns 200.000 anys. 
b) quan va aparèixer la nostra espècie encara hi havia Neandertals a Àfrica i Homo floresiensis a 
Àsia. 
c) el genoma de Neandertals ens indica que aquests es van barrejar amb algunes poblacions de la 
nostra espècie fa uns 10.000 anys. 
d) no hi ha evidència de barreja amb Neandertals a les poblacions autòctones de Moçambic. 
e) hi ha més variació de l’ADN mitocondrial en poblacions africanes actuals degut al nostre origen a 
Àfrica. 
 
73.- Quina de les següents afirmacions és FALSA: 
 
a) els Chukchi són descendents de les poblacions que van arribar al continent americà fa uns 15.000 
anys.  
b) la nostra espècie va colonitzar abans Nova Zelanda que Nord Amèrica. 
c) les dues anteriors. 
d) la nostra espècie va colonitzar abans a Austràlia que a les Illes britàniques. 
e) totes les anteriors. 
 
74.- La pigmentació fosca en poblacions humanes és: 
 
a) un caràcter derivat. 
b) degut a un major nombre de la quantitat de melanòcits. 
c) una adaptació per protegir la degradació de la vitamina D. 
d) deguda a mutacions en el gen receptor de la melanocortina (MC1R). 
e) conseqüència de la alta concentració i distribució dels melanosomes a la pell. 
 
75.- Les poblacions actuals de caçadors-recol·lectors: 
 
a) presenten menarquies més tardanes que les societats industrialitzades. 
b) tenen períodes ginecològics inferiors a un any. 
c) el 93% dels nascuts superen el primer any de vida. 
d) tenen períodes intergenèsics inferiors  a un any. 
e) no tenen individus menopàusics degut a la baixa esperança de vida. 
 
76.- Les diferències en la incidència de la malaltia en poblacions humanes poden ser degudes a : 
 
a) esdeveniments demogràfics diferents. 
b) adaptació a patògens diferents.   
c) les dues anteriors. 
d) deriva genètica. 
e) totes les anteriors. 
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77.- Les filogènies de patògens humans ens permeten conèixer: 
 
a) coespeciació dels patògens i els humans. 
b) taxes de mutació de diferents patògens. 
c) les dues anteriors. 
d) quants processos d’infecció han patit les poblacions humanes. 
e) totes les anteriors. 
 
 
78.- Les societats humanes industrialitzades comparades amb les caçadores-recol·lectores: 
 
a) ingereixen més proteïnes a la dieta. 
b) tenen una ingesta energètica (kcal/dia) similar. 
c) tenen despeses energètiques (kcal/dia) superiors. 
d) presenten índexs d’activitat física superiors. 
e) cap de les anteriors. 
 
 
79.- Quines de les següents malalties les podem explicar per un model de compensació (trade-off):  
 
a) hemocromatosi: excés d’acumulació de ferro principalment en homes. 
b) anèmia falciforme: causada per la presència en homozigosi de la variant S de l’hemoglobina. 
c) les dues anteriors. 
d) obesitat: causada per la presència de variants genètiques relacionades amb el “genotip 
estalviador”. 
e) totes les anteriors. 
 
 
80.- Quina afirmació sobre els primats és FALSA : 
 
a) els cèbids són autòctons del continent americà. 
b) els cercopitècids els trobem de manera natural a Àfrica, Àsia i Oceania. 
c) les dues anteriors. 
d) els cal·litrícids no presenten cua prènsil i presenten les mides més petites de primats. 
e) totes les anteriors. 
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