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GRAU EN MEDICINA  
 
PEM – 2n curs                                                          Curs 2016-2017 – 1r trimestre 

 

EVOLUCIÓ HUMANA I SALUT 
 
 
1. La FST entre dues poblacions: 

a) Ens indica la quantitat de diferencia genètica entre elles 
b) Permet detectar esdeveniments d’adaptació genètica local 
c) Les dues anteriors 
d) Augmentarà si hi ha migració (intercanvi d’individus) entre elles  
e) Totes les anteriors 
 
2. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 

1. La selecció no influeix en la probabilitat de fixació d’un al·lel 
2. El temps de fixació és més ràpid per als al·lels avantatjosos que per als al·lels neutres  
3.  Els al·lels sotmesos a selecció són els que majoritàriament contribueixen al polimorfisme genètic 
de les poblacions. 
4. La probabilitat de fixació d’un al·lel neutre dependrà directament de la seva freqüència en la 
població  
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
3. Sigui un locus bial·lèlic. Quina de les següents afirmacions és CORRECTA 

a) 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 
b) Sota un model de selecció a favor de l’homozigot recessiu, l’al·lel recessiu anirà augmentant la 
seva freqüència fins a fixar-se 
c) Les dues anteriors  
d) Sota un model de selecció contra l’homozigot recessiu, l’al·lel recessiu anirà disminuint la seva 
freqüència fins a desaparèixer 
e) Totes les anteriors 
 
4. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 

1. La selecció positiva és aquella que actua sobre un al·lel beneficiós augmentant-ne la freqüència  
2. La selecció negativa o purificadora intenta mantenir allò que és funcional eliminant les mutacions 
deletèries o perjudicials 
3. La selecció equilibradora o balancejadora afavoreix el polimorfisme a les poblacions 
4. Un ratio Ka/Ks inferior a 1 ens indica un excés de substitucions no sinònimes respecte sinònimes 
en comparar una seqüència codificant per proteïna entre dues espècies 
 
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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5. Quina de les següents afirmacions és CORRECTA 

1. Un arbre UPGMA 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  
2. Com més petit sigui el valor de bootstrap, menor fiabilitat estadística tindrà aquella agrupació 
filogenètica 
3. Donat un conjunt de seqüències, la màxima parsimònia busca l’arbre que implica el màxim nombre 
de canvis evolutius entre elles 
4. El mètode neighbor-joining i l’UPGMA són mètodes de reconstrucció d’arbres filogenètics basats en 
distàncies genètiques 
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
6. Quin d’aquests processos pertorba l’equilibri Hardy-Weinberg d’una població? 

1. La teoria del rellotge molecular de l’evolució proposa que la taxa d’evolució molecular és constant 
al llarg del temps  
2. El test de taxes relatives permet avaluar el rellotge molecular en una filogènia 
3. L’ús no aleatori de codons sinònims (o biaix en l’ús de codons) ens indica que els codons sinònims 
no s’utilitzen a freqüències equivalents 
4. El nombre de diferències que observem entre dues seqüències sempre és més gran que el nombre 
de substitucions ocorregudes des de la seva divergència  
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
7. Segons la filogènia dels humans i altres primats, el terme homínins inclou 
 
a) l’espècie Homo sapiens 
b) individus dins el gènere Homo 
c) les dues anteriors 
d) humans i simis superiors 
e) totes les anteriors 
 
8. Quins d’aquests trets són derivats en la nostra espècie respecte altres espècies fòssils de la nostra 
línia separada de la resta de primats? 
 
a) presència de barbeta i front vertical 
b) encefalització 
c) les dues anteriors 
d) bipedisme i dentició omnívora 
e) totes les anteriors 
 
9. Quina de les següents afirmacions és FALSA 
 
a) hi ha hagut més selecció intrasexual en goril·les que en ximpanzés  
b) el dimorfisme sexual dels gibons és inferior al dels ximpanzés 
c) les mones del Vell Mon no presenten cua prènsil 
d) la coloració dels mascles de mandril és resultat de selecció intersexual 
e) goril·les i orangutans comparteixen territori però no mostren competència entre espècies  
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10. Quina de les següents afirmacions és FALSA 
 
a) els Paranthropus són anteriors a la majoria d’espècies d’Australopithecus   
b) el gènere Homo s’originà a Àfrica a partir d’alguna espècie d’Australopithecus 
c) els Homo heidelbergensis són avantpassats dels Neandertals europeus 
d) la presència més antiga d’Homo sapiens a Àfrica és d’uns 200.000 anys 
e) exceptuant la nostra espècie, no s’ha trobat a Amèrica cap espècie d’Homo 
 
11. La diversitat genètica de l’espècie humana és 
 
a) petita degut a l’origen del gènere Homo fa només dos milions d’anys 
b) superior a la dels ximpanzés  
c) més petita en poblacions natives americanes que en europees 
d) més gran entre grups humans que dins dels grups 
e) petita degut a la mida efectiva menor de les poblacions africanes comparades amb la resta de 
poblacions 
 
12. Els genomes d’algunes poblacions d’Homo sapiens mostren introgressió d’altres espècies extintes 
com per exemple 
 
a) els Catalans tenen aproximadament un 10% d’introgressió Neandertal 
b) els Navajo presenten evidències d’introgressió Neandertal 
c) els San han patit introgressió Neandertal però no de Denisova 
d) els Txuktxi presenten introgressió de Denisova però no de Neandertal 
e) els Tàmils de l’Índia no presenten introgressió d’espècies extintes 
 
13. L’aparició de gran quantitat de càries en el registre fòssil  
 
a) es va donar fa uns 200.000 anys a Àfrica sub-Sahariana 
b) va ser resultat de l’increment d’ingestió de carn en la dieta en la línia dels humans 
c) coincideix amb l’aparició de poblacions de caçadors-recol·lectors en diferents punts del planeta 
d) es dona fa uns 50.000 anys, coincidint amb la sortida d’Àfrica d’Homo sapiens 
e) segueix un model de desajust (mismatch) 
 
14. Quina d’aquestes poblacions té una relació superfície/volum més gran? 
 
a) els Txuktxi  
b) els San 
c) els Catalans 
d) els Navajo 
e) els Neandertals 
 
15. Quina de les següents afirmacions sobre el VIH és CORRECTA 
 
a) els virus VIH a la nostra espècie són resultat d’una infecció d’una subespècie de ximpanzé 
b) la diversitat del virus VIH humà indica una latència del virus des del Neolític fins a començament 
del segle XX 
c) l’alta taxa de mutació del virus VIH és resultat d’una mutació apareguda el 1960 
d) la deleció de 32 parells de bases al gen CCR5 incrementa la susceptibilitat al virus 
e) no tots els subtipus del virus han esdevingut pandèmics en la nostra espècie 
 
16. Quin dels següents trets NO ha sorgit per convergència evolutiva 
 
a) la variant C-14010 del gen LCT (lactasa) en poblacions autòctones d’Africa i Europa 
b) la variant del receptor TAS2R38 que detecta el gust amargant en humans i ximpanzés 
c) la resistència a la malària degut a l’hemoglobina S i l’hemoglobina C 
d) els cabells rossos a poblacions autòctones europees i d’illes del Pacífic 
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e) el rutilisme en humans i Neandertals  
 
17. Els Mbuti són una societat de pigmeus africans caçadors-recol·lectors que 
 
a) tenen alta freqüència de l’al·lel que provoca la persistència de l’enzim lactasa en adults 
b) no presenten diferències en el nombre de melanòcits comparats amb els Catalans 
c) presenten alta mortalitat per raquitisme i osteomalàcia 
d) tenen altes freqüències de la variant europea del gen SLC24A5 
e) presenten alta freqüència de melanomes  
 
18. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 

a) El fixisme  defensa que les espècies s’originen amb total independència les unes de les altres i es 
mantenen immutables en el temps  
b) El transformisme postula orígens independents per a les espècies i canvis en les seves formes al 
llarg del temps  
c) Les dues anteriors 
d) Segons la teoria de l’evolució les espècies actuals comparteixen un origen comú en el passat 
e) Totes les anteriors 
  
19. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 

a) La diferència entre un genoma humà i un ximpanzé és 10 vegades més gran que la que hi ha entre 
dos genomes humans 
b) La selecció natural és el principal mecanisme de canvi segons Darwin 
c) Les dues anteriors 
d) Segons Darwin l’acumulació gradual de petits canvis al llarg de l’evolució no permet explicar la 
formació d’òrgans complexos  
e) Totes les anteriors 
 
20. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 

1. Considerem que una població està en equilibri Hardy-Weinberg quan es compleix que P=p2, H= 
2pq i Q=q2. 
2. La selecció no pertorba l’equilibri Hardy-Weinberg.  
3. En un locus polimòrfic les freqüències al·lèliques sempre sumen 1. 
4. A partir de les freqüències al·lèliques sempre podem deduir les freqüències genotípiques 
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
 
MEDICINA INTEGRADA II 
 
 
21. Quina de les següents no és una manifestació de la diabetis mellitus tipus I? 

a) Polifàgia 
b) Cetoacidosi 
c) Leucocitosi 
d) Somnolència 
e) Astènia 
 
22. A la diabetis mellitus descompensada amb cetoacidosi apareix: 
 
a) Hipoventilació 
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b) Somnolència 
c) Bradicàrdia 
d) Elevació del pH plasmàtic 
e) Totes les anteriors 
 
23. Respecte a la diabetis mellitus assenyali la resposta correcta:  
 
a) La glucèmia no sol superior a 200 mg/dl en el coma hiperosmolar  
b) La cardiopatia isquèmica és una complicació microvascular freqüent 
c) L’únic tractament possible per la diabetis de tipus 2 és el transplantament pancreàtic  
d) La cetoacidosi diabètica causa una important deshidratació que cal tractar amb fluïdoteràpia 
intensiva  
e) Totes les anteriors 
 
24. La insuficiència renal aguda (assenyali la resposta correcta):  
 
a) Pot ser provocada per aminoglicòsids 
b) És una complicació infreqüent de les infeccions  
c) Pot precisar diàlisi  
d) No cal fer sempre una biòpsia 
e) Totes les anteriors  
 
 
25. Assenyali la resposta correcta: 
 
a) La reabsorció tubular és essencial per evitar una pèrdua excessiva de líquids 
b) El reflex de la micció és un reflex espinal i, en cas de lesió medul·lar per sobre de la regió sacra, 
no s’afecta i la bufeta es buidarà cada vegada que s’iniciï  
c) Un tractament amb vancomicina o aminoglucòsids pot associar-se a insuficiència renal  
d) Un tractament prolongat amb AINE pot associar-se a insuficiència renal 
e) Totes són correctes 
 
26. Amb referència a la insuficiència renal (IR), assenyali la resposta correcta: 
 
a) La funció renal es mesura rutinàriament amb la creatinina plasmàtica i el filtrat glomerular, entre 
d’altres paràmetres  
b) La creatinina plasmàtica pot estar augmentada en persones musculades en absència d’IR  
c) A la hipertensió arterial, la IR es produeix per nefroangiosclerosi 
d) A la diabetis mellitus la IR és conseqüència de dipòsits de glucosa  
e) Totes són correctes  
 
27. Quina no és una acció pròpia de l’estimulació del sistema nerviós parasimpàtic? 

a) Estimulació de la motilitat intestinal 
b) Estimulació de la secreció biliar 
c) Aparició de midriasi 
d) Disminució de la temperatura corporal 
e) Disminució de la pressió arterial 
 
28. En una crisi d’ansietat, assenyali la resposta correcta: 
 
a) Cal augmentar la pO2 
b) El malalt tindrà restrenyiment 
c) Tindrà xerostomia 
d) El malalt patirà disúria 
e) Totes les anteriors  
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29. Quina afirmació és incorrecte respecte a l’ansietat?  
 
a) Prop del 20% de la població presenta algun trastorn de l'ansietat al llarg de la vida 
b) És patològica quan el perill a què pretén respondre és real  
c) És una resposta de l'organisme caracteritzada per un conjunt de respostes fisiològiques, cognitives 
i conductuals en resposta a un estat d’alerta  
d) El seu objectiu és defensar l'organisme d'una amenaça i preparar-lo per a la lluita o la fugida  
e) A l'ansietat fisiològica l'activació que provoca és proporcionada a l'estímul, en el temps i amb un 
menor component somàtic respecte a l'ansietat patològica 
 
30. Quin dels següents símptomes no és propi d'una situació d'ansietat? 
 
a) Bradicàrdia 
b) Taquipnea 
c) Mareig 
d) Sudoració  
e) Alteracions del trànsit intestinal 
 
31. Amb relació a l’activació del sistema nerviós simpàtic, assenyali la resposta incorrecta:  
 
a) Apareix sequedat de boca  
b) La midriasi apareix per millorar el camp visual 
c) La midriasi mantinguda pot causar visió borrosa 
d) El cabal cardíac (gasto cardíaco) augmenta  
e) Els seus efectes poden inhibir-se per fàrmacs alfa-blocadors  
 
32. En relació a la crisi d’ansietat, quina afirmació es correcta?  
 
a) S’activa el sistema nerviós simpàtic  
b) S’activa el sistema nerviós parasimpàtic  
c) És freqüent la taquicàrdia  
d) a) i c) són correctes 
e) És freqüent la salivació excessiva  
 
33. Quina no és una acció pròpia de l’estimulació del sistema nerviós parasimpàtic: 

a) Estimulació de la motilitat intestinal 
b) Estimulació de la secreció pancreàtica  
c) Miosi 
d) Disminució de la temperatura corporal 
e) Taquicàrdia 
 
34. L’anèmia es pot acompanyar de: 
a) Leucocitosi 
b) Leucopènia 
c) Trombocitosi 
d) Trombopènia 
e) Totes les anteriors  
 
35. Respecte a l’anèmia, quina afirmació és incorrecta? 

a) L'hematòcrit no representa el nombre absolut d'eritròcits 
b) Si l'hemoglobina estigués lliure en el plasma, s'incrementaria notablement la pressió 
col·loidoosmòtica i la viscositat de la sang  
c) L'hemoglobina fora de la hematia continua exercint la seva funció 
d) El dèficit de ferro s'associa a una anèmia amb microcitosi 
e) L'àcid fòlic i la vitamina B12 són necessaris per la síntesi de d'ADN que es dur a terme durant les 
divisions cel·lulars de la cèl·lules eritropoiètiques 
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36. Respecte a l’anèmia ferropènica, quina afirmació és correcta?  
 
a) És hipocroma (és a dir, amb VCM baix)  
b) És microcítica  (és a dir, amb HCM baix)  
c) En processos inflamatoris intercurrents, s’empra la ferritina per estudiar-la 
d) Els reticulòcits indicaran si és regenerativa o no  
e) Cap de les anteriors  
 
37. Respecte a l’anèmia, assenyali la resposta correcta:  
a) Les anèmies megaloblàstiques es deuen al dèficit de factors maduratius (àcid fòlic, vitamina B12)  
b) L’eritropoetina estimula la diferenciació dels precursors eritrocítics  
c)  El cansament pot indicar anèmia  
d)  Les anèmies d’instauració crònica, encara que siguin greus, tenen una millor tolerància 
e) Totes les anteriors 

 
38. En relació a la respiració de Kussmaul, assenyali la resposta correcta: 
 
a) Provoca acidosi respiratòria 
b) Provoca alcalosi respiratòria 
c) Consisteix en inspiracions profundes alternades amb apnees 
d) És habitual en els diabètics compensats 
e) Cap de les anteriors  
 
39. Quina afirmació és correcta respecte a la diabetis mellitus tipus I: 

a) Els pacients han d´evitar fer esport  
b) Hi ha destrucció de cèl·lules exocrines pancreàtiques 
c) Pot generar un coma hiperosmolar 
d) Pot generar cetonúria  
e) c) i d) són correctes  
 
40. Respecte al metabolisme de la glucosa i la diabetis mellitus, quina afirmació és incorrecte: 
 
a) La glucosúria és la causa de la diüresi osmòtica 
b) A l'exercici, les catecolamines redueixen la secreció d'insulina i limiten la hiperglucèmia 
c) La diüresi augmentada és causa d’hipovolèmia i, aquesta, de la hipotensió 
d) L’augment de cossos cetònics provoca acidèmia, el que causa hiperpotassèmia 
e) El dèficit d'insulina causa hiperglucèmia i augment de les concentracions plasmàtiques 
d'aminoàcids, àcids grassos i cossos cetònics 
 
 
 
BIOQUÍMICA II 
 
 
41. En el metabolisme de carbohidrats és cert que: 

a) El GLUT2 està associat al transport actiu de la glucosa en l’intestí. 
b) La Fructosa 1,6-bisfosfat és un efector al.lostèric positiu de Fosfofructo quinasa 1 (PFK1).  
c) La glucoquinasa s’inhibeix per un excés de glucosa 6P en l’interior de les cèl.lules del fetge. 
d) La transformació de piruvat en lactat es realitza per recuperar el NAD en la seva forma oxidada en 
el citoplasma.   
e) La presència de glucagó estimula l’activitat de la piruvat quinasa. 
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42. En els processos d’obtenció d’energia és cert que: 

a) L’acetil-CoA deshidrogenasa és un complexa multiprotèic responsable de la descarboxilació 
oxidativa del piruvat que dóna Acetil-CoA i NADH. 
b) El cicle de krebs és una via exclusiva per a la degradació de carbohidrats. 
c) La piruvat deshidrogenasa porta a terme una reacció molt similar a la de l’alfa cetoglutarat 
deshidrogenasa. 
d) L’arsènic i el mercuri són inhibidors de la malat deshidrogenasa. 
e) El cicle de krebs genera 3 molècules de FADH2, 1 molècula de NADH+H i 1 molècula de GTP per cada 
Acetil-CoA transformat. 
 
43. En els processos de la cadena de transport electrònic i fosforilació oxidativa, és cert que:  

a) Una reacció d’oxido-reducció implica la transferència d’electrons d’un donador a un acceptor.  
b) L’oligomicina bloqueja la síntesis d’ATP perquè inhibiex l’ATPasa mitocondrial.  
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) La cadena de transport electrònic permet sintetitzar ATP gràcies a un gradient d’electrons generat 
a cada costat de la membrana mitocondrial interna.  
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
44. En la via de Pentoses Fosfat, és cert que: 

1) Una de les funcions de la via pentoses fosfat és la interconversió de monosacàrids. 
2) El NADPH és un inhibidor al.losteric de la glucosa 6P deshidrogenasa. 
3) La síntesis de la ribulosa 5P és clau per tal de formar Ribosa 5P. 
4) La transcetolasa serveix per transferir grups de tres àtoms de carboni en la fase oxidativa de la via. 
 
a)  1, 2 i 3  
b)  1 i 3  
c)  2 i 4  
d)  4  
e)  1, 2, 3 i 4  
 
45. En la gluconeogènesis és cert que: 

a) El primer pas de síntesis de la glucosa a partir de piruvat es realitza dins la mitocòndria. 
b) La Fructosa-1-6-BP és un inhibidor al.losteric de la gluconeogènesis. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) L’acetil-CoA és un substrat per la síntesis de glucosa quan aquest es troba en excés.  
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
46. Respecte el metabolisme del glicogen és cert que: 

1) En el nostre organisme el glicogen muscular i l’hepàtic tenen funcions diferents. 
2) Les ramificacions en el glicogen incrementen la seva solubilitat i la possibilitat d’una acció més 
eficient dels enzims que participen en la seva síntesis i degradació. 
3) L’activitat de la glicogen fosforilasa quinasa s’estimula per la presència de calci.   
4) La glicogen sintasa és activada per fosforilació. 
 
a)  1, 2 i 3  
b)  1 i 3  
c)  2 i 4  
d)  4  
e)  1, 2, 3 i 4 
 
47. Sobre el metabolisme lipídic és cert que: 

a) Els triacilglicerols són la principal reserva d’energia del nostre organisme.  
b) Les sals biliars són derivats del colesterol.  
c) Les dues anteriors són correctes.  
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d) La degradació dels àcids grassos amb dobles enllaços dona més energia que la degradació 
d’aquells que no en tenen.  
e) Totes les anteriors són correctes. 
 
48. Sobre la biosíntesis dels triacilglicerols és cert que: 

a) El citrat estimula l’activitat de l’Acetil Coa carboxilasa.  
b) L’activació dels àcids grassos per l’acil CoA sintetasa consisteix en la seva unió al Coenzim A 
(CoA) tot gastant ATP. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) L’acid gras sintasa es regula transcripcionalment.  
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
49. Sobre malalties associades al metabolisme lipídic és cert que: 

a) Un dèficit en la producció de leptina indueix la malaltia.  
b) El dèficit de la lipoproteína lipasa es pot tractar via teràpia gènica. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) L’obesitat és una malaltia multifactorial que ve determinada per la mutació d’uns pocs gens que ja 
han estat identificats. 
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
50. En quan al metabolisme dels compostos nitrogenats, quina de les següents afirmacions és falsa: 
 
a) Els aminoàcids són essencials per la síntesi d’altres compostos a part de les proteïnes. 
b) La tripsina o les carboxipeptidases són enzims produïts en forma de zimògens que es troben a 
l’estomac. 
c) La seqüència PEST és una senyal d’ubiquitinació.  
d) La majoria d’aminoàcids es desaminen per transaminació.  
e) El cicle de la urea consta de 5 reaccions, 2 de les quals es realitzen a la mitocòndria de les 
cèl·lules hepàtiques. 
 
51. Respecte el metabolisme dels compostos nitrogenats és cert que: 
 
1. En pacients amb hepatitis o infart cardíac trobarem concentracions altes en sang d’ALT i AST. 
2. La gutamat deshidrogenasa és l’enzim que desamina oxidativament el glutamat.  
3. La carbamoil fosfat sintetasa (CPS-I) és l’enzim responsable en l’adquisició del primer àtom de 
nitrogen de la urea en una reacció irreversible. 
4. Tots els esquelets carbonats en la degradació dels aminoàcids s’integren en la via de la  
gluconeogènesi. 
 
a)  1, 2 i 3  
b)  1 i 3  
c)  2 i 4  
d)  4  
e)  1, 2, 3 i 4 
 
52. Senyala totes les afirmacions correctes en el metabolisme dels compostos nitrogenats: 
 
a) L’arginina és considera un aminoàcid essencial, tot i que es pot sintetitzar durant el cicle de la 
urea. 
b) La glutamina sintetasa és un punt de control central en el metabolisme del nitrogen. 
c) Les dues anteriors són correctes. 
d) L’aspartat és l’únic aminoàcid que pot desaminar-se oxidativament de manera ràpida. 
e) Totes són correctes. 
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53. En quan al metabolisme dels nucleòtids, quina de les següents afirmacions és falsa: 
 
a) En la síntesi de novo del ribonucleòtid de pirimidina UMP es necessita l’entrada de glutamina i 
aspartat. 
b) La disminució de l’activitat orotat fosforibosil transferasa i OMP descarboxilasa provoca acidúria 
oròtica.  
c) L’anell de purina s'acobla al PRPP desprès de ser sintetitzat. 
d) Les nucleòsid monofosfat-quinases són enzims específics per cada nucleòsid. 
e) El dTMP es sintetitza per metilació del dUMP per la timidilat sintetasa. 
 
54. Senyala totes les afirmacions correctes en el metabolisme dels compostos nitrogenats: 
 
a) S’utilitzen de 6 mols d’ATP per mol d’IMP. 
b) L’activació de la ribosa 5-P a PRPP es necessari tant en la síntesi de purines com de pirimidines.  
c) Les dues anteriors són correctes. 
d) El catabolisme dels nucleòtids de pirimidina contribueix al metabolisme energètic de la cèl·lula.  
e) Totes són correctes. 
 
55. En la regulació hormonal del metabolisme és cert que: 

a) El sistema nerviós central és capaç d’estimular respostes de l’organisme enfront a una situació 
d’hipoglucèmia.  
b) El glucagó i les catecolamines estimulen la degradació de glicogen en el fetge. 
c) Les dues anteriors són certes.  
d) La insulina afavoreix l’increment de la Lipoproteïna Lipasa en teixit adipós.    
e) Totes les anteriors són certes.  
 
56. En la regulació del metabolisme és cert que: 

a) Les hormones tiroidees disminueixen el metabolisme basal de l’organisme. 
b) Les catecolamines estimulen la secreció d’insulina.  
c) Les dues anteriors són certes.  
d) Les hormones esteroidees tenen un efecte similar al del glucagó. 
e) Totes les anteriors són certes.  
 
57. En una cèl.lula hepàtica és cert que: 

a) En un estat de dejuni inicial la glucòlisis encara està activa. 
b) En un dejuni avançat hi ha síntesis d’àcids grassos i cossos cetònics. 
c) Les dues anteriors són certes.  
d) En una situació d’exercici el glicogen es degrada. 
e) Totes les anteriors son certes. 
 
58. Indica totes les afirmacions correctes sobre les reaccions metabòliques. 

1. Tot i tenir els mateixos gens, no totes les cèl.lules del nostre cos porten a terme les mateixes 
reaccions metabòliques.  
2. Les vies oxidatives són claus en la biosíntesis de compostos per a la cèl.lula.  
3. Uns nivells alts d’ATP són un indicador clar d’una elevada càrrega energètica en la cèl.lula.  
4. En un mateix teixit no pot haver-hi mai diferents metabolismes. 
 
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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59. Indica totes les afirmacions correctes sobre les reaccions metabòliques. 

1. Una reacció química que tingui un ∆Gº’ positiu es pot produir dins d’una cèl.lula.  
2. La compartimentalització de les vies metabòliques permet una millor regulació del metabolisme. 
3. Exemples de vies catabòliques són la glucolisis, cicle de krebs i la beta-oxidació dels àcids grassos.  
4. Els punts de control de les vies metabòliques sol recaure en les reaccions allunyades de l’equilibri. 
 
a)  1, 2 i 3  
b)  1 i 3  
c)  2 i 4  
d)  4  
e)  1, 2, 3 i 4.  
 
60. Sobre els carbohidrats és cert que: 

a) La digestió dels carbohidrats, a diferencia dels lípids, ja comença amb la saliva de la boca. 
b) La Ribosa és una pentosa de les més importants en el nostre metabolisme.   
c) Les dues anteriors. 
d) Una deficiència en la sacarasa comporta problemes d’intolerància degut a una deficient degradació 
dels carbohidrats de la llet. 
e) Totes les anteriors.  
 
61. Replicación del cromosoma de E. coli y del DNA mitocondrial; señala la opción verdadera: 

a)  La DNA polimerasa III de E. coli tiene potente actividad 5’-3’ polimerasa y 5’-3’ exonucleasa 
b)  Una DNA polimerasa mutada que no posea actividad 3’-5’ exonucleasa introducirá muchos más 
errores de copiado que la polimerasa no mutada durante el proceso de síntesis de DNA 
c)  La proteína DnaA, que inicia la replicación en E. coli, está siempre unida a oriC  
d)  El genoma mitocondrial codifica para proteínas cuyo destino final puede ser la mitocondria o el citosol  
e)  El DNA mitocondrial consiste en una molécula de dsDNA lineal, que se replica de forma parecida a 
los cromosomas eucariotas nucleares  
 
62. Maquinaria basal de replicación en células eucariotas; señala todas las opciones verdaderas: 

a)  La DNA polimerasa α (alfa) y δ (delta) replican los cromosomas eucariotas  
b)  Tanto en la hebra guía como en la retrasada las proteínas RFC y PCNA ayudan a la DNA 
polimerasa δ durante el proceso de copiado 
c)  Las dos anteriores 
d)  Una de las hebras de los telómeros la sintetiza la telomera, mientras que la complementaria la 
sintetizan las DNA polimerasa α (alfa) y δ (delta) 
e)  Todas las anteriores 
 
63. Control del ciclo celular eucariota; indica todas las opciones falsas: 

1.  En S. pombe, la transcripción del gen cdc18 se activa en fase S, mientras que la fosforilación de la 
proteína Cdc18 (y su degradación posterior) se realiza en fase M 
2.  La quinasa de fase M de S. pombe está formada por Cdc2 y Cdc13 
3.  En células de mamífero, hay varias subunidades catalítica quinasas: Cdc2, Cdk2, Cdk4… 
4.  Un evento temprano al comienzo de la fase S es la unión del complejo ORC a los orígenes de 
replicación  
 
a)  1, 2 y 3  
b)  1 y 3  
c)  2 y 4  
d)  4 
e)  1, 2, 3 y 4   
 
64. Regulación y des-regulación del ciclo celular; indica qué opción es verdadera: 
 
a)  Los cki (cdk-cyclin inhibitors) de mamíferos son homólogos funcionales de la proteína Rum1 de S. 
pombe 
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b)  El antígeno T es una oncoproteína vírica que activa genes supresores de tumores 
c)  Las CAKs de mamífero son quinasas que fosforilan a quinasas de ciclo como Cdc2 en su residuo 
Tyr (tirosina), bloqueando su actividad 
d)  La proteína RB (restinoblastoma) no es esencial, mientras que p53 sí lo es 
e)  En células de mamífero, existen varias subunidades catalíticas de ciclo pero sólo una ciclina 
 
65. Recombinación homóloga; señala todas las opciones verdaderas: 

a)  La única función de la recombinación homóloga es la de generar diversidad  
b)  De los 3 eventos moleculares importantes en la recombinación homóloga (generación de ssDNA 
3’, rastreo de dsDNA con ese ssDNA 3’, resolución de Holliday junctions), la proteína RecA se 
encarga del primero de ellos) 
c)  Las dos anteriores 
d)  La movilización (o salto) de transposones bacterianos es un proceso de recombinación específica 
de sitio, no de recombinación homóloga 
e)  Todas las anteriores 
 
 
66. Más recombinación, mutación y reparación; señala qué opción es falsa: 

a)  Los elementos Alu y L1 son retrotransposones no virales, muy frecuentes en el genoma humano  
b)  Para generar diversidad en la síntesis de inmunoglobulinas, en los linfocitos B se une una región V 
(variable) con una región J (joining) por un proceso de splicing  
c)  Los análogos de bases, agentes mutagénicos químicos, pueden generar sustituciones en el DNA  
d)  Los sistemas de reparación por escisión precisan de la acción final de DNA polimerasas y ligasas  
e)  La 8-oxoguanina es un tipo de lesión que aparece con agentes oxidantes, mientras que los 
dímeros de pirimidina son lesiones típicas de radiaciones UV 
 
67. Reparación, metilación y amplificación génica; señala la opción falsa: 

a)  El principal motivo por el que en el DNA la base nitrogenada es T (timina) en lugar de U (uracilo) 
es porque energéticamente cuesta menos de sintetizar T que U   
b)  Al reparar DSBs (double strand breaks) por el sistema NHEJ (non-homologous end-joining) hay 
más riesgo de introducir mutaciones que si se repara por HR (homologous recombination) 
c)  En eucariotas, los sistemas de reparación por BER (base excision repair) se basan en el uso de 
DNA glucosilasas y AP-endonucleasas (APE1) 
d)  En humanos, mutaciones en genes que codifican para enzimas de BER o NER pueden dar lugar a 
Xeroderma pigmentosum 
e)  En humanos, la metilación de bases se centra en la C de los dinucleótidos CG, mientras que en E. 
coli la base más metilada es la A (Dam metilasa metila la A dentro de GATC) 
 
68. Transcripción en procariotas; señala qué opción es verdadera: 

a)  En el cromosoma de E. coli, hay tantos lugares de inicio de transcripción como de replicación 
b)  La subunidad alfa (α) de la RNA polimerasa es la encargada de catalizar el enlace fosfodiéster  
c)  A menudo, los factores de transcripción positivos interaccionan con la subunidad alfa (α) de la 
RNA polimerasa 
d)  La subunidad sigma (σ) establece fuertes contactos con las bases nitrogenadas del espaciador 
(16-18 pb entre -10 y -35)   
e)  La proteína Rho participa en la iniciación de la transcripción procariota 
 
 
69. Regulación de la transcripción en E. coli; señala todas las opciones verdaderas: 

a)  La afinidad y la magnitud de la Kd están inversamente relacionados: a mayor Kd, menor afinidad 
b)  La afinidad de CRP por su operador en el promotor de lacZYA es mucho menor en ausencia de 
cAMP que en su presencia 
c)  Las dos anteriores 
d)  El represor lambda, cI, tiene distinta afinidad por los tres operadores que existen entre el gen cro y su 
propio gen 
e)  Todas las anteriores 
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70. Particularidades del genoma eucariota y generalidades de transcripción; señala qué opción es 
verdadera: 

a)  En general, los genomas de virus son más pequeños en tamaño que los de bacterias y eucariotas  
b)  En el nucleolo se encuentra la cromatina más compactada de todo el núcleo 
c)  Los TADs (topologically associated domains) corresponden siempre a regiones nucleares con alto 
nivel de compactación de la cromatina 
d)  La RNA polimerasa I se encarga de generar todos los mRNA celulares 
e)  TFIID, homólogo funcional de sigma 70 (σ70), está formado por una única proteína, TBP 
 
 
71. Regulación de la transcripción en eucariotas; señala qué opción es falsa: 
 
a)  El reconocimiento de la caja TATA (TATA box) se hace a través de la proteína TBP, que forma 
parte de TFIID 
b)  Mediator es un complejo de más de 20 proteínas esenciales para la transcripción dependiente de 
RNA polimerasa II  
c)  Si un factor de transcripción atrae a una HDAC a un promotor probablemente reprimirá la transcripción  
d)  En proteínas, los HTH  (hélix-turn-helix), Zn fingers y bZIP (a través de su región básica) son 
dominios de unión a DNA 
e)  Los dominios cromo y bromo en proteínas reconocen secuencias específicas en el DNA 
 
 
72. Regulación de la transcripción en eucariotas y procesamiento de mRNA eucariota; señala qué 
opción es verdadera: 

a)  Los complejos SWI/SNF no necesitan ATP para decompactar la cromatina 
b)  En los genomas eucariotas existen NFRs (nucleosome free regions), que pueden coincidir con 
promotores 
c) Las reacciones de splicing tienen lugar en el citosol, de forma simultánea a la traducción 
d)  El capping o caperuza consiste en la formación de un enlace clásico fosfodiéster 5’ a 3’ 
e)  En el splicing, las transesterificaciones las realizan los factores U1 y U2 
 
 
73. Generalidades de la traducción, y traducción en procariotas; señala todas las opciones falsas: 

a)  Con pocas excepciones, el código genético es universal 
b)  En relación al código genético, hay 64 tRNAs diferentes para cada uno de los 64 posibles codones  
c)  Las dos anteriores 
d)  Las aminoacil-tRNA sintetasas y EF-Tu regulan la fidelidad de la traducción  
e)  Todas las anteriores 
 
74. Componentes del proceso de traducción en eucariotas; señala la opción falsa: 

a)  Los ribosomas eucariotas están formados por 4 moléculas de rRNA y muchas proteínas 
b)  eIF4G es un factor de iniciación de la traducción que interacciona directamente con la cola poliA   
c)  La circularización de los mRNAs al inicio de la traducción la consiguen eIF4E, Pab1 y eIF4G 
d)  Quinasas como GCN2, HRI o PERK se activan por señales de estrés y bloquean al “ternary 
complex” y la traducción global 
e)  Se puede conseguir la expresión de una proteína en un lugar de la célula por transporte específico 
de su mRNA hacia ese lugar; es el caso del mRNA de Ash1 en la levadura de gemación 
 
75. En relación a la regulación de la traducción y a pequeños RNAs, señala todas las opciones 
verdaderas: 

a)  El complejo Ago-RISC trocea largas moléculas de dsRNA para generar los siRNA 
b)  La proteína Drosha nuclear participa en la síntesis de los miRNA y los siRNA  
c)  Las dos anteriores 
d)  La traducción del mRNA de ferritina se bloquea ante una bajada de la concentración de hierro  
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e)  Todas las anteriores 
 
76. Procesamiento y degradación de proteínas; señala qué opción es falsa: 

a)  El paso, por ejemplo por calor, de una proteína nativa a misfolded es irreversible 
b)  El “protein quality control (PQC) system, que intenta mantener las proteínas celulares en 
conformación nativa, está compuesto por Hsps (heat shock proteins) y por sistemas de degradación 
(ubiquitina-proteasoma y autofagia-lisosoma)  
c)  Los enzimas tipo E3, o ligasas de ubiquitina, marcan las proteínas a degradar con ubiquitina 
d)  El proteasoma eucariota tiene un coeficiente de sedimentación de 26S 
e)  En bacterias, el periplasma tiene una función parecida al retículo endoplasmático (ambiente 
oxidante) 
 
77. Plegamiento y transporte de proteínas; señala qué opción es falsa: 

a)  SRP (signal recognition particle) es un “ribonucleoprotein complex”: está formado por una 
molécula de RNA y varias proteínas 
b)  Las proteínas integrales de membrana se sintetizan en ribosomas libres del citosol 
c)  Las glicosilaciones y los puentes disulfuro son modificaciones específicas de la vía del retículo-
Golgi  
d)  Las proteínas del lisosoma se sintetizan a través de la ruta del retículo-Golgi 
e)  Las proteínas mitocondriales se sintetizan en ribosomas libres del citosol 
 
78. Señala la opción falsa: 

a)  En los experimentos de Griffith para demostrar la naturaleza de la “materia de la herencia”, 
bacterias no patógenas se convertían en patógenas por el proceso de conjugación  
b)  La presencia o no de grupo OH en el carbono 2 diferencia a la ribosa de la deoxiribosa en el RNA 
y el DNA, respectivamente  
c)  En la doble hélice de Watson y Crick, hay unas 10 pares de bases perpendiculares al eje de la 
hélice por cada vuelta de hélice 
d)  En dsDNA circulares, el linking number (Lk) o número de enlace equivale al número de vueltas de 
Watson y Crick 
e)  El número de giros totales T (twist) no varía entre dos topoisómeros del mismo DNA circular   
 
79. Elementos genéticos; señala la opción verdadera: 

a)  No existe ninguna bacteria con un cromosoma lineal en lugar de circular 
b)  La mayoría de eucariotas tienen múltiples cromosomas circulares 
c)  Tanto el virus de la gripe como el HIV (virus del sida) son virus de RNA  
d)  Los plásmidos son elementos genéticos que sólo existen en procariotas 
e)  La mayoría de bacteriófagos (virus de bacterias) sólo tienen fase lítica 
 
80. Generalidades de la replicación en Escherichia coli; señala todas las opciones verdaderas: 

1.  Los experimentos de Meselson y Stahl, purificando el cromosoma de E. coli marcado con 15N o 14N 
y analizándolo con gradientes de centrifugación en CsCl, permitió definir que la replicación se realiza 
de forma dispersiva 
2.  Durante la síntesis de DNA, la DNA polimerasa trabaja en dirección 5’ a 3’, es decir, cataliza el 
ataque de un grupo OH en C3 de la deoxiribosa al fosfato más interno (alfa) del OH en C5 del nuevo 
dNTP que incorpora 
3.  En la burbuja de replicación se realiza la síntesis simultánea de 2 cadenas de DNA 
4.  El primosoma (primasa + helicasa) se encuentra posicionado en la hebra retardada (lagging) 
 
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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