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MEDICINA INTEGRADA II  

 
1. Respecte a la diabetis mellitus, quina afirmació és correcta?: 
 
a) Durant l'exercici, les catecolamines inhibeixen la secreció d'insulina a través dels receptors 

ß-adrenèrgics, la qual cosa limita la hiperglucèmia 
b) L’acidèmia causada per una major concentració de cossos cetònics és la causa de la 

hipopotassèmia 
c) Entre les seves manifestacions clíniques es troben polifàgia, polidípsia i disúria 
d) Entre els seus efectes metabòlics trobem hipoglucèmia i augment de les concentracions 

plasmàtiques d'aminoàcids, àcids grassos i cossos cetònics 
e) La hiperglucèmia és la causa de la glucosúria i, aquesta, de la diüresi osmòtica 

 
2. Assenyala l’afirmació correcta en relació a la diabetis mellitus: 
   
a) El coma hiperosmolar no sol anar acompanyat de deshidratació  
b) La cardiopatia isquèmica es una complicació microvascular freqüent  
c) L’únic tractament possible per la de tipus II és la insulinoteràpia 
d) La cetoacidosi diabètica pot ser una forma de començament de la de tipus I  
e) Totes les anteriors  

3. En relació a la respiració de Kussmaul, assenyali l’afirmació correcta:  
 

a) És bradipneica 
b) Té com a conseqüència una alcalosi respiratòria  
c) Presenta inspiracions profundes alternades con apnees 
d) Indica una cetaoacidosi compensada 
e) Cap de les anteriors  
 
4. En la cetoacidosi diabètica (quina és l’opció correcta): 

 
a) Cal reposició hídrica urgent 
b) Pot necessitar-se oxigenoteràpia 
c) Cal administrar insulina  
d) Cal vigilar l’equilibri electrolític 
e) Totes les anteriors  
 
5. Quina no és una complicació crònica de la diabetis mellitus de tipus I: 

 
a) Cetoacidosi diabètica 

b) Aterosclerosi 

c) Nefropatia diabètica 

d) Retinopatia diabètica 

e) Digestions lentes 

 

6. És una causa freqüent de la insuficiència renal postrenal (assenyali l’opció correcta): 
 
a) El xoc anafilàctic  
b) La hipertròfia prostàtica 
c) La lesió de l’artèria renal 
d) El xoc sèptic  
e) Cap de les anteriors  

7. Amb referència a la insuficiència renal, assenyali l’opció correcta:  
 
a) Els pacients amb insuficiència renal crònica poden tenir anèmia renal crònica per dèficit 

d’eritropoetina  

b) En persones molt primes o amb atròfia muscular, la creatinina pot ser normal amb 

presència d’insuficiència renal  
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c) En la hipertensió arterial la insuficiència renal es produeix per nefroangioesclerosi. 

d) La eritropoetina s’administra per via subcutània 

e) Totes les anteriors  

 

8. A la insuficiència renal aguda (assenyali l’opció incorrecta):  
 
a) Pot ser provocada per aminoglicòsids 
b) Es una complicació poc freqüent de les infeccions  
c) Pot precisar diàlisi  
d) Cal fer sempre una biòpsia 
e) Pot ser causada per un problema extrarenal 
 
9. Quina de les següents afirmacions sobre el ronyó és incorrecta?  

 
a) Sintetitza hormones 

b) Controla la pressió arterial 

c) És un punt clau de l’acció de la parathormona 

d) Té dues xarxes capil·lars arteriola-vènula consecutives               

e) Es sensible a molts fàrmacs.  

 

10. Respecte a la insuficiència renal crònica avançada (assenyali la resposta correcta): 
 

a) És causa de diabetis mellitus 2 
b) La urea es troba augmentada, però no la creatinina 
c) Causa macrocitosi 
d) Sol donar acidosi metabòlica  
e) Mai està indicada la diàlisi peritoneal 

 
11. Respecte a l’ansietat, quina afirmació és correcta: 
 
a) Al llarg de la vida, prop del 20% de la població presentarà algun trastorn de l'ansietat 
b) L’ansietat es converteix en trastorn quan el perill a què pretén respondre és real o quan el 

nivell d'activació i durada és proporcionat respecte a la situació objectiva que la causa 
c) Els símptomes més freqüents són la cefalea, la sequedat de boca i els fogots 
d) El seu objectiu fisiològic és relaxar l’individu davant una amenaça i així preparar-se per la 

lluita, la fugida o per quedar-se paralitzat 
e) L’ansietat és sempre patològica 
 
12. Respecte a la “crisi d’ansietat”, quina afirmació és incorrecta?  

 
a) S’activa el sistema nerviós parasimpàtic  
b) S’activa el sistema nerviós simpàtic  
c) És freqüent la taquicàrdia i la hipertensió  
d) És freqüent la sequedat de boca  
e) És freqüent la midriasi  

13. Amb relació amb l’activació del sistema nerviós simpàtic, assenyali l’opció incorrecta.  
 

a) Els símptomes milloren amb benzodiacepines  
b) Els seus efectes sobre les manifestacions de l’ansietat poden blocar-se amb blocadors 

dels receptors alfa-adrenèrgics  
c) Augmenta el cabal cardíac (“despesa cardíaca”, volum minut cardíac) 
d) Apareix xerosis 
e) Totes les anteriors són correctes 

 
14. Quina de les següents no és una manifestació de l’ansietat? 

 
a) Tremolor 

b) Taquicàrdia 

c) Mareig 

d) Anticipació 

e) Disminució de la diüresi  
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Quina acció no és pròpia de l’estimulació del sistema nerviós parasimpàtic?: 
 

a) Estimula la salivació 

b) Estimula la secreció biliar 

c) Contrau el recte 

d) Disminueix la temperatura corporal 

e) Causa bradicàrdia 

 

15. Respecte a l’anèmia, quina afirmació és correcta: 
 

a) El principal efecte compensador consisteix en la major capacitat de la hemoglobina per 
cedir oxigen per la desviació cap a l'esquerra de la seva corba de dissociació  

b) El mecanisme compensador més apropiat seria l'augment de la producció d'hematies per 
l'increment de l'eritropoetina com a resposta a la hipòxia  

c) Un mecanisme compensador consisteix en la redistribució del flux sanguini amb 
manteniment en cervell i ronyó i disminució en pell i miocardi 

d) L'augment del cabal cardíac només es produeix quan la hemoglobina és inferior a 130 g/L 
en homes i 120 g/L en dones 

e) L'hemoglobina fora de l’hematie continua exercint la seva funció 
 
16. Respecte a l’anèmia per hemorràgia aguda, és correcte que: 
 
a) Les hematies tenen una forma característica d’aixada  
b) El tractament  mai ha de ser la transfusió d’hemoderivats, doncs cal primer aturar 

l’hemorràgia  
c) S’acompanya d’hipertensió i de taquicàrdia  
d) a+c  
e) Cap de les anteriors  

17. L’aplàsia medul·lar no s’acompanya de: 
 

a) Leucocitosi 
b) Leucopènia 
c) Anèmia 
d) Trombopènia 
e) Totes les anteriors 

 
18. Quin tractament no és propi de l’anèmia: 

 
a) Ferro intravenós 
b) Ferro oral 
c) Àcid fòlic 
d) Tractament de la malaltia de base 
e) Sagnies 

 
19. Quina de les afirmacions sobre l’anèmia és incorrecta?  

 
a) Quan es valora si un pacient té anèmia cal tenir en compte si està deshidratat 

b) L’hematòcrit pot ser normal    

c) La sang és menys viscosa 

d) Els pacients amb insuficiència renal poden desenvolupar anèmia 

e) Pot ser beneficiós fer excursions per la muntanya per millorar els símptomes  

EVOLUCIÓ HUMANA I SALUT 
 

20.  Segons Darwin: 
 
a) Les especies actuals comparteixen un origen comú en el passat 
b) La selecció natural és el principal mecanisme de canvi  
c) Les dues anteriors 
d) El canvi evolutiu és extremadament ràpid 
e) Totes les anteriors 
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21.  Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 
 

a) Com més petita sigui una població més importants seran els efectes de la deriva genètica 
b) La deriva genètica no és una força evolutiva 
c) Les dues anteriors  
d) La deriva genètica amb el temps homogeneïtza les poblacions que inicialment provenen 

d’una única població d’origen 
e) Totes les anteriors 

 
22. En una població esperarem observar certa reducció de la seva diversitat genètica: 

 
1. Si rep immigrants d’una població genèticament molt diferent 
2. Pels efectes de l’atzar sobretot si es tracta d’una població petita 
3. Si la mutació introdueix molts al·lels nous que són afavorits i mantinguts gràcies a la 

selecció balancejadora (també anomenada disruptiva o diversificadora)  
4. Si experimenta un important coll d’ampolla a conseqüència d’un desastre natural 

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

 
23. Quan es produeix un escombrat selectiu podrem detectar: 

 
a) Molt poca diferenciació poblacional, especialment si l’esdeveniment selectiu es limita a 

una àrea geogràfica determinada 
b) Molt poc desequilibri de lligament al voltant de l’al·lel adaptatiu, especialment si es tracta 

d’un esdeveniment selectiu recent 
c) Les dues anteriors 
d) Un excés de variants rares i al·lels derivats a elevada freqüència  
e) Totes les anteriors 

 
24. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 

 
1. Un al·lel afavorit recessiu augmenta la seva freqüència molt més ràpidament que un al·lel 

afavorit dominant  
2. Donat un model de selecció a favor de l’homozigot recessiu, l’al·lel recessiu anirà 

augmentant la seva freqüència fins a fixar-se 
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 
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25. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 
 

1. La selecció equilibradora (disruptiva o diversificadora) afavoreix els extrems de la 
distribució d’un caràcter biològic.   

2. La selecció positiva és aquella que actua sobre un al·lel beneficiós augmentant-ne la seva 
freqüència 

3. La selecció negativa (purificadora) elimina les mutacions deletèries (perjudicials) per 
mantenir allò que està ben adaptat. 

4. La selecció equilibradora (disruptiva o diversificadora) elimina la variació de la població 
 

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

 
26. Quina de les següents afirmacions és CORRECTA 

 
1. La FST es pot utilitzar com a mesura de distància genètica entre poblacions 
2. El mètode neighbor-joining i l'UPGMA són mètodes de reconstrucció d'arbres filogenètics 

basats en distàncies genètiques 
3. Com més gran sigui el valor de bootstrap, major fiabilitat estadística tindrà aquella 

agrupació filogenètica  
4. Donat un conjunt de seqüències, la màxima versemblança busca l’arbre que implica el 

màxim nombre de canvis evolutius entre elles  
 

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

 
27. Com a resultat de l’acció de la selecció purificadora  

 
1. Les posicions dels codons 4 vegades degenerades presenten major taxa d’evolució que 

les posicions 0 vegades degenerades 
2. Les posicions dels codons 0 vegades degenerades són les que presenten majors taxes 

d’evolució 
3. El ratio Ka/Ks és menor a 1 en la majoria de gens que codifiquen per proteïna en el nostre 

genoma 
4. El ratio Ka/Ks és superior a 1 en la majoria de gens que codifiquen per proteïna en el 

nostre genoma 
 

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

 
28. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 

 
a) Les freqüències al·lèliques en un locus polimòrfic sumen 1 
b) Considerem que una població està en equilibri quan es compleix que P=p2, H= 2pq i 

Q=q2 
c) Les dues anteriors  
d) A partir de les freqüències genotípiques sempre podem calcular les freqüències 

al·lèliques; no cal fer assumpcions 
e) Totes les anteriors 
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29. L’adaptació biològica de poblacions humanes a climes freds, com els Txuktxis, es 

manifesta amb  
 

a) increment de la superfície corporal respecte el volum 

b) reducció de les extremitats respecte el tronc 

c) les dues anteriors 

d) disminució metabolisme basal en repòs 

e) totes les anteriors 

 

30. Quin d’aquests caràcters són derivats del gènere Homo respecte la resta d’homínins 
 

a) dentició omnívora 

b) encefalització 

c) bipedisme 

d) presència de barbeta 

e) presència de front 

 

31. Quins d’aquests caràcters dels homínins són derivats respecte als primats superiors (= 
pòngids) 

 
a) encefalització 

b) dit polze oposable 

c) presència de barbeta 

d) bipedisme 

e) visió en color 

 

32. Les càries que presentem els humans actuals  
 

a) són resultat d’un model de compensació (trade-off) 

b) és un caràcter ancestral dels primats superiors 

c) són més freqüents en societats de caçadors-recol·lectors  

d) són resultat de la dieta omnívora dels homínins 

e) apareixen de manera abundant fa uns 8,000 anys 

 

33. Quines de les següents afirmacions sobre la pigmentació són VERDADERES 
 

1. La pigmentació clara és un caràcter derivat que apareix en els primers Homo 

2. L’absorció de vitamina C està relacionada amb la pigmentació humana 

3. Les pigmentacions fosques en Homo sapiens són resultat de convergència evolutiva  

4. Les poblacions africanes sub-Saharianes presenten un major nombre de melanosomes 

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

 
34. La presència de variants genètiques en Homo sapiens i una altra espècie d’homínin es 

podria explicar per 
 

a) introgressió mitjançant encreuaments passats 
b) presència d’al·lels ancestrals 
c) les dues anteriors 
d) separació incompleta de llinatges (ILS, incomplete lineage sorting) 
e) totes les anteriors 

  



7 

 

35. La taxonomia clàssica dels primats sense cua (homínins, pòngids, hilobàtids) no és 
correspon amb la filogènia d’aquests grups perquè  

 
a) tots els hilobàtids tenen un ancestre comú separat de l’ancestre dels orangutans 
b) els bonobos i ximpanzés tenen un avantpassat comú recent 
c) els humans, goril·les i orangutans tenen un avantpassat comú 
d) els ximpanzés i humans tenen ancestres comuns que no ho són dels goril·les 
e) goril·les i ximpanzés són més semblants genèticament que goril·les i orangutans 

 
36. L’adopció de l’agricultura i la ramaderia per part dels humans 

 
a) va coincidir amb la sortida de l’Àfrica (out of Africa) 
b) va lligada amb l’augment de malalties segons el model poligènic 
c) va afavorir l’augment de la natalitat i la disminució de la mortalitat endògena 
d) en un inici va implicar un canvi de dieta amb més diversitat d’aliments 
e) va augmentar la mida dels grups i va afavorir l’increment de malalties infeccioses 

 
37. Quina de la següents afirmacions sobre el virus del VIH en humans és CORRECTA 

 
a) els llinatges del virus VIH-1 provenen del contacte amb ximpanzés 
b) la pandèmia d’alguns llinatges del virus es va iniciar als anys 1920s 
c) les dues anteriors 
d) hi ha llinatges de virus en humans (com el O) que no provoquen la immunodeficiència 
e) totes les anteriors 

 
38. La pleiotropia antagonista pot explicar 

 
a) l’explicació evolutiva de l’existència de l’etapa de vellesa en els humans 
b) la presència de malalties sota el model de compensació (trade-off) 
c) les dues anteriors 
d) l’elevada freqüència de la malaltia de Huntington a Sudàfrica 
e) totes les anteriors  

 
39. La diversitat genètica de l’espècie humana 

 
a) és més gran que la dels ximpanzés 
b) és més gran en poblacions de l’Àfrica sub-Sahariana 
c) és petita pels efectes de les migracions pre-Neolítiques 
d) augmentarà com a resultat de la selecció i les migracions 
e) cap de les anteriors 

 

BIOQUÍMICA II 
 

40. Indica totes les afirmacions correctes sobre les reaccions metabòliques. 
 

1. Les vies catabòliques tenen un caràcter convergent i oxidatiu.  
2. Una càrrega energètica baixa en una cèl.lula implica l’activació de la gluconeogènesis ja 

que hi haurà uns nivells de glucosa circulants baixos en sang.  
3. Els enzims que actuen en reaccions allunyades a l’equilibri solen tenir una Km molt inferior 

a la concentració de substrat sobre el qual actuen. 
4. Una cèl.lula tumoral de fetge té el mateix metabolisme que una cèl.lula de fetge normal ja 

que aquestes pertanyen al mateix organisme i a més tenen el mateix genoma. 
 
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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41. Indica totes les afirmacions correctes sobre les reaccions metabòliques. 

 
1. Els punts de control de les vies metabòliques sol recaure en les reaccions properes a 

l’equilibri. 
2. La formació de complexes optimitza la catàlisis en les vies metabòliques. 
3. Tant el NAD com el NADP un cop reduïts s’utilitzen per la producció d’ATP en la cadena de 

transport electrònic i fosforilació oxidativa.  

4. Una reacció química que tingui un G negatiu es pot produir dins d’una cèl.lula.  
 

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

 
42. Sobre els carbohidrats és cert que: 
 
a) El CO2 fixat gràcies a la fotosíntesis és l’origen de la majoria dels carbohidrats presents a 

la biosfera. 
b) La sacarosa és un disacàrid que conté una molècula de glucosa i una de fructosa. 
c) Les dues anteriors. 
d) Els carbohidrats corresponen al 20% dels nutrients en una ingesta diària estàndard. 
e) Totes les anteriors.  

 
43. En el metabolisme de carbohidrats és cert que: 

 
a) L’alfa amilasa pancreàtica és l’enzim més important en la degradació dels disacàrids 
provinents de la dieta.   
b) L’ AMP és un efector al.lostèric positiu de Fosfofructo quinasa 1 (PFK1).  
c) La hexoquinasa s’inhibeix per un excés de glucosa 6P en l’interior de les cèl.lules del fetge. 
d) El Glut5 és el principal transportador de glucosa en les cèl.lules del múscul.   
e) El pas de gliceraldehid 3-fosfat a 1,3 bifosfoglicerat serveix per regenerar el NAD a la forma 
oxidada i així es pot continuar la glucòlisis en condicions anaeròbiques. 
 

44. En els processos d’obtenció d’energia és cert que: 
 

a) El glucagó estimula la glucòlisis a través de la fosforilació de la PFK2. 
b) La síntesis d’etanol serveix per evitar la depleció de NAD en el citosol. 
c) La fructosa 1,6 bp és un inhibidor de l’activitat de la piruvat quinasa. 
d) El pirofosfat de tiamina serveix per regenerar la dihidrolipoil deshidrogenasa del complexa 

de la piruvat deshidrogenasa. 
e) La isocitrat deshidrogenasa i l’alfa cetoglutarat deshidrogenasa són complexes 

multiprotèics similars al de la piruvat deshidrogenasa. 
 

45. En els processos catabòlics, és cert que:  
 

a) L’arsènic i el mercuri inhibeixen el cicle de krebs actuant sobre la dihidrolipoil 
deshidrogenasa.  

b) El cicle del glioxilat permet sintetitzar glucosa a partir d’Acetil CoA.  
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) El pas de glucosa 6 fosfat a ribulosa 5P permet obtenir dues molècules de NADH.  
e) Totes les anteriors són correctes.  
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46. En les vies d’obtenció d’energia, és cert que: 
 

1) La transferència d’electrons del NADH a l’oxigen no es fa de manera directa sinó a través 
de tot un seguit de transportadors intermediaris.  

2) Els complexes I, III i IV de la cadena de transport electrònic actuen com a canals de 
protons des de l’interior de la mitocòndria a l’exterior de la mateixa. 

3) L’oligomicina bloqueja el pas de protons des de l’exterior de la mitocòndria a l’interior de la 
mateixa. 

4) Les proteïnes desacopladores fan possible l’alliberació d’energia en forma de calor i eviten 
la síntesis d’ATP tot desfent el gradient de protons generat per la cadena de transport 
electrònic. 

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

 
47. En la gluconeogènesis és cert que: 

 
a) El primer pas de síntesis de la glucosa consisteix en la carboxilació del piruvat a oxalacetat 

en l’interior de la mitocòndria.  
b) L’acetil CoA és un activador al·lostèric de la gluconeogènesis. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) El lactat, piruvat i acetat són substrats per la síntesis de glucosa en una situació de dejuni.  
e) Totes les anteriors són correctes.  

 
48. Respecte el metabolisme del glicogen és cert que: 

 
1) En el nostre organisme el glicogen muscular serveix per incrementar la concentració de 

glucosa circulant només en situacions extremes. 
2) El glicògen és la principal forma de reserva de glucosa del nostre organisme. 
3) La glicògen fosforilasa hidrolitza el glicògen per tal d’alliberar molècules de glucosa.   
4) La forma activa de la glicogen fosforilasa és aquella que es troba fosforilada. 

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

 
49. Sobre el metabolisme lipídic és cert que: 

 
a) Els lípids majoritaris en la nostra dieta són els triacilglicerols.  
b) Les sals biliars serveixen per emulsionar els lípids de la dieta i facilitar així la seva 

degradació pels enzims.  
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) Les VLDL transporten majoritàriament els triacilglicerols de la dieta. 
e) Totes les anteriors són correctes. 

 
50. Sobre la biosíntesis dels triacilglicerols és cert que: 

 
a) El malonil CoA és un activador al.lostèric de l’àcid gras sintasa.  
b) L’activació dels àcids grassos per l’acil CoA sintetasa consisteix en fusionar un àcid gras 

amb una molècula de glicerol fosfat. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) Els teixits que han de sintetitzar molts àcids grassos necessiten tenir activa la via pentoses 

fosfat.  
e) Totes les anteriors són correctes.  
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51. Sobre les malalties associades al metabolisme lipídic és cert que: 

 
a) Una manca de carnitina disminueix la capacitat de degradar àcids grassos en la 

mitocòndria.  
b) El dèficit de la lipoproteïna lipasa es pot tractar via teràpia gènica. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) Les HDL transporten el colesterol dels teixits fins al fetge i alts nivells de HDL en sang no 

són indicatius de risc cardiovascular. 
e) Totes les anteriors són correctes.  

 
52. Sobre el metabolisme d’aminoàcids, quina de les següents afirmacions és falsa: 

 
a) En la digestió de les proteïnes, el zimogen que s’activa a l’estómac per acció de l’àcid 

clorhídric és el tripsinogen. 
b) L’alanina i la glutamina transporten els grups amino procedents de la degradació dels 

aminoàcids de les proteïnes musculars cap al fetge. 
c) Les seqüències PEST a les proteïnes són senyals d’ubiquitinació. 
d) La majoria d’aminoàcids són transaminats via la formació d’alanina ja que aquest és l’únic 

aminoàcid que pot desaminar-se oxidativament de manera ràpida.  
e) El tractament d’una toxicitat per amoni involucra l’administració de compostos com el 

benzoat sòdic i el fenilacetat per eliminar l’excés de nitrogen.  
 

53. Respecte el metabolisme dels compostos nitrogenats és cert que: 
 

1. En el cicle de la urea s’adquireix el primer àtom de nitrogen de la urea formant carbamoil 
fosfat de manera irreversible mitjançant la carbamoïl fosfat sintetasa I (CPS-I). 

2. La glutamat deshidrogenasa sintetitza glutamat a partir de NH3 i α-cetoglutarat. 
3. La glutamina sintetasa és un punt de control central en el metabolisme del nitrogen. 
4. El cicle de la urea consta de 5 reaccions, dos mitocondrials i 3 citosòliques, que es 

realitzen a les cèl·lules hepàtiques.  
 

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

 
54. Senyala totes les afirmacions correctes en el metabolisme dels compostos 

nitrogenats: 
 

a) Els aminoàcids poden ser glucogènics o cetogènics depenent de la integració dels seus 
esquelets carbonats en el metabolisme intermediari. 

b) Els aminoàcids precursors de la base nitrogenada dels nucleòtids de purina són l’aspartat, 
la glicina i la glutamina. 

c) Les dues anteriors són correctes. 
d) La ribosa fosfat pirofosfoquinasa i l’amidofosforribosil transferasa són els enzims regulats 

en la biosíntesi dels nucleòtids de purines. 
e) Totes són correctes. 

 
55. En quan al metabolisme dels nucleòtids, quina de les següents afirmacions és falsa: 

 
a) La síntesi de l’AMP té lloc a partir de l’IMP utilitzant l’energia del GTP. 
b) La primera reacció en la síntesi de nucleòtids de pirimidina és la formació del carbamoïl 

fosfat.  
c) L’anell de pirimidina s'acobla al PRPP desprès de ser sintetitzat. 
d) Les nuceòsid difosfat-quinases són enzims sense especificitat. 
e) El tetrahidrofolat (TFH) és necessari en la síntesis de novo d’UMP. 
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56. Senyala totes les afirmacions correctes en el metabolisme dels compostos 
nitrogenats: 

 
a) La gota està causada per un excés d’àcid úric que es tracta amb l’inhibidor de la xantina 

oxidasa al·lopurinol. 
b) La dihidrofolat reductasa és inhibida pels antifolats en la teràpia del càncer.  
c) Les dues anteriors són correctes. 
d) L’acidúria oròtica és deguda a una disminució de l’activitat de l’orotat fosforibosil 

transferasa i l’OMP descarboxilasa durant la síntesi de pirimidines.  
e) Totes són correctes. 

 
57. En la regulació hormonal del metabolisme és cert que: 

 
a) El sistema nerviós central estimula l’alliberació de l’ACTH que porta a la secreció de 

glucagó en el pàncrees.   
b) El glucagó i les catecolamines actuen sobre receptors que s’uneixen a proteïnes G. 
c) Les dues anteriors són certes.  
d) La insulina afavoreix l’estimulació de la Lipasa Sensible a Hormones (LSH).    
e) Totes les anteriors són certes.  

 
58. En la regulació del metabolisme és cert que: 

 
a) Les hormones tiroidees estimulen el metabolisme basal de l’organisme. 
b) La insulina activa un receptor amb activitat tirosina quinasa.  
c) Les dues anteriors són certes.  
d) Les hormones esteroidees tenen un efecte similar al de la insulina. 
e) Totes les anteriors són certes.  

 
59. En les diferents situacions metabòliques, és cert que: 

 
a) En un estat de dejuni avançat la degradació de proteïnes serveix per aportar precursors per 

la gluconeogènesis.  
b) Un excés d’àcids grassos circulants en una situació de dejuni comporta un increment de la 

producció de cossos cetònics pel fetge. 
c) Les dues anteriors són certes.  
d) En una situació de diabetis hi ha mobilització dels àcids grassos del teixit adipós fins i tot 

després d’una ingesta. 
e) Totes les anteriors són certes. 

 
DNA, BASE DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA 

 
60. Señala la opción falsa: 

 
a)  En la posición 3 de la deoxiribosa de los dNTPs hay un grupo OH  
b)  En la estructura de dsDNA de Watson y Crick, hay enlaces covalentes que estabilizan y 

compactan unas bases nitrogenadas con otras de la misma hebra 
c)  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 transformación  
d)  El número de giros totales Tw (twist) no varía entre dos topoisómeros del mismo DNA 

circular 
e)  En valores absolutos y en cualquier topoisómero, los giros totales (Tw) equivalen a la 

suma del linking number (Lk) más vueltas de torsión (Wr)  
 

61. Elementos genéticos; señala la opción verdadera: 
 

a)  No existe ninguna bacteria con un cromosoma lineal en lugar de circular 
b)  Los herpesvirus son virus animales de RNA 
c)  La envoltura de los virus animales está formada exclusivamente por proteínas víricas, es 

decir, codificadas por el genoma viral  
d)  En relación a la proteína priónica PrP, la forma nativa y soluble PrPc tiene varias hélices 

alfa, mientras que la forma priónica PrPSc tiene hojas beta 
e)  Muchos tipos de células eucariotas tienen un único cromosoma  
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62. 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 

15
N o 

14
N y analizándolo con gradientes de centrifugación en CsCl, permitió definir que la 

replicación se realiza de forma dispersiva 
2.  En la replicación de cromosomas, se realiza de forma simultánea la síntesis de sólo dos 

cadenas de ssDNA en cada burbuja de replicación 
3.  La síntesis de las dos cadenas sintetizadas en cada horquilla/fork de una burbuja de 

replicación se hace de forma contínua 
4.  El primosoma (primasa + helicasa) se encuentra posicionado en la hebra retardada 

(lagging), porque en la hebra guía (leading) sólo se mantiene la helicasa 
 

a)  1, 2 y 3 
b)  1 y 3  
c)  2 y 4   
d)  4  
e)  1, 2, 3 y 4  

 
63. Replicación del cromosoma de E. coli y del DNA mitocondrial; señala la opción falsa: 

 
a)  La DNA polimerasa III de E. coli sintetiza la mayor parte del DNA procariota 
b)  Aunque la DNA polimerasa I de E. coli no sintetiza más que una pequeña parte del DNA 

durante la replicación, es una proteína esencial debido a su actividad exonucleasa 5’ a 3’ 
c)  La proteína DnaA, que inicia la replicación en E. coli, está siempre unida a oriC  
d)  La fidelidad de la replicación depende de tres factores: la actividad polimerasa (tasa error: 10

-

4
), la exonucleasa 3’ a 5’ (10

-3
) y la reparación post-replicación (10

-4
)  

e)  La DNA polimerasa III sí tiene actividad exonucleasa 3’ a 5’   
 

64. 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)  Una de las hebras de los telómeros la sintetiza la telomerasa, mientras que la 

complementaria la sintetizan las DNA polimerasa α (alfa) y δ (delta) 
c)  Las dos anteriores 
d)  La DNA polimerasa alfa (α) tiene también actividad RNA polimerasa y actividad exonucleasa 

de los dos tipos (3’ a 5’ y 5’ a 3’) 
e)  Todas las anteriores 

 
65. Control del ciclo celular eucariota; indica todas las opciones falsas: 
 
1.  En S. pombe, la quinasa de fase M activa la transcripción del gen cdc18  
2.  Los checkpoints de control del ciclo celular responden a estímulos positivos 
3.  En el mutante de S. pombe cdc25-22, la proteína Cdc25 está completamente inactivada a 

cualquier temperatura 
4.  En eucariotas superiores, las quinasas de fase S están formadas por Cdc2 (llamada 

también p34) y ciclinas de las familias A y B 
 
a)  1, 2 y 3  
b)  1 y 3  
c)  2 y 4  
d)  4 
e)  1, 2, 3 y 4   
 
66. Regulación y des-regulación del ciclo celular; indica qué opción es verdadera: 
 
a)  Los cki (cdk-cyclin inhibitors) de mamíferos son homólogos funcionales del complejo MBF 

de S. pombe 
b)  El antígeno T es una oncoproteína vírica que inactiva genes supresores de tumores 
c)  Las CAKs de eucariotas superiores fosforilan Cdc2 en residuos Tyr (tirosina) 
d)  En mamíferos, miembros de las familias Cdk2 y Cdk4 controlan la fase M 
e)  En cáncer, una sola mutación puede causar todos los cambios desde tejidos diferenciados 

a células transformadas, metástasis… 
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67. Recombinación homóloga; señala todas las opciones verdaderas: 
 
a)  En la recombinación homóloga de E. coli, la invasión del segundo dsDNA lo realiza un 

fragmento de ssDNA de extremo 3’ generado por RecBCD 
b)  El modelo actual de recombinación homóloga comienza con la generación en uno de los 

dos dsDNA de un double strand break (DSB) 
c)  Las dos anteriores 
d)  En la recombinación homóloga en E. coli, RecA es a la vez una proteína esencial para 

dicho proceso y un activador de la respuesta SOS 
e)  Todas las anteriores 
 
68. Más recombinación, mutación y reparación; señala qué opción es falsa: 
 
a)  Los elementos Alu son retrotransposones eucariotas no virales del tipo SINES, y constituyen 

un 10% del genoma humano  
b)  En linfocitos B, procesos de recombinación homóloga permiten la reestructuración 

genómica que conduce a la síntesis de distintas inmunoglobulinas  
c)  La VDJ recombinasa (o RAG1/2) se encarga de unir un dominio V con uno J para generar 

una cadena ligera de inmunoglobulina  
d)  Las DNA fotoliasas y las DNA metiltransferasas reparan bases nitrogenadas modificadas; 

estos sistemas de reparación no precisan de DNA polimerasas y ligasas   
e)  Los agentes mutagénicos pueden inducir mutagénesis o muerte celular dependiendo de la 

dosis 
 
69. Reparación, metilación y amplificación génica; señala la opción falsa: 

 
a)  En el sistema de reparación de malos apareamientos (mismatches) en E. coli, el complejo 

MutHLS reconoce el mismatch y el GATC más cercano, eliminando la cadena con la ‘A’ 
metilada   

b)  En el sistema por escisión de E. coli formado por el sistema uvrABCD, la proteína UvrD 
tiene actividad helicasa 

c)  En eucariotas, los sistemas de reparación por BER (base excision repair) se basan en el 
uso de DNA glicosilasas y AP-endonucleasas (APE1) 

d)  Mutaciones que afectan a la reparación de malos apareamientos conducen a un tipo de 
cáncer colorectal 

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) 
 

70. Transcripción en procariotas; señala qué opción es verdadera: 
 
a)  En el genoma de E. coli hay aproximadamente unos 5000 genes que se transcriben 

siempre de forma simultánea 
b)  Las subunidades alfa (α) de la RNA polimerasa de E. coli interaccionan con secuencias 

del promotor a través de su dominio NTD  
c)  La terminación de la transcripción Rho-independiente sólo depende de elementos en cis 
d)  La presencia de lactosa es suficiente para que se exprese el mRNA policistrónico del 

operón lac    
e)  En relación a factores de transcripción, la afinidad de una proteína por su operador depende 

de dos variables: la concentración y la KD 
 
71. Regulación de la transcripción en E. coli; señala todas las opciones verdaderas: 
 
a)  LacI ejerce un control negativo de la transcripción del operon lac, y su gen se transcribe de 

forma constitutiva 
b)  En el genoma del fago lambda la transcripción de los genes cro y cI es divergente 
c)  Las dos anteriores 
d)  En bacterias, un mensajero policistrónico puede dar lugar a proteínas distintas en distintas 

concentraciones dependiendo de las secuencias Shine-Dalgarno que preceden los ORFs 
e)  Todas las anteriores 
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72. Particularidades del genoma eucariota y generalidades de transcripción; señala qué 
opción es verdadera: 

 
a)  En la cromatina, la histona H2A forma parte del “core” (núcleo central) del nucleosoma  
b)  Más de la mitad del genoma humano contiene genes que codifican para proteínas 
c)  La RNA polimerasa I sintetiza los pre-tRNAs eucariotas 
d)  El dominio CTD de Rpb1 de Pol II está fosforilado en Ser5 durante la terminación de la 

transcripción 
e)  TFIID, homólogo funcional de sigma 70 (σ

70
), está formado por una única proteína, TBP 

 
73. Regulación de la transcripción en eucariotas; señala qué opción es falsa: 
 
a)  TFIIH, además de participar en la formación de complejo abierto durante la transcripción 

Pol II-dependiente, tiene funciones en reparación por NER 
b)  La marca epigenética H3 K9 metilada está ligada a la heterocromatina  
c)  Los complejos remodeladores de cromatina tipo SWI/SNF utilizan ATP para quitar o mover 

nucleosomas de una región concreta del genoma  
d)  En el procesamiento de los pre-tRNA a tRNA eucariotas, con frecuencia hay 

modificaciones de los extremos 5’, 3’ y de desaparición de un intrón en el anticodon loop 
e)  Una proteína con un bromo domain probablemente interacciona con histonas metiladas 

 
74. Regulación de la transcripción en eucariotas y procesamiento de mRNA eucariota; 

señala qué opción es verdadera: 
 
a)  Los Zn fingers son a la vez elementos de unión a DNA y de heterodimerización 
b)  Las regiones NDR (nucleosome depleted region) suelen estar asociadas a promotores 
c)  La reacciones de splicing tienen lugar en el citosol, de forma simultánea a la traducción 
d)  En splicing, U1 se encarga de reconocer el 5’ss, mientras que U2 se une al 3’ss 
e)  Tanto lupus eritematoso como retinitis pigmentosa son enfermedades genéticas basadas 

en mutaciones en el DNA de intrones específicos 
 

75. Generalidades de la traducción, y traducción en procariotas; señala todas las opciones 
falsas: 

 
a)  La inosina en posición 5’ del anticodon loop puede reconocer hasta tres nucleótidos distintos en 

el nucleótido 3’ del codón 
b)  En relación al código genético, hay 64 tRNAs diferentes para cada uno de los 64 posibles 

codones  
c)  Las dos anteriores 
d)  En la traducción procariota, una misma aa-tRNA sintetasa une metionina a dos tRNAs 

diferentes (uno para iniciación y otro para elongación) 
e)  Todas las anteriores 
 
76. Componentes del proceso de traducción en bacterias y en eucariotas; señala la opción 

falsa: 
 
a)  Los ribosomas eucariotas están formados por 4 moléculas de rRNA y muchas proteínas 
b)  Los RF-1 y -2 llevan al ribosoma un tRNA vacío, y de esa forma termina la traducción 
c)  En bacterias, IF2, una proteína G, tiene una función parecida a EF-Tu – el primero 

interacciona con el sitio P y el segundo con el sitio A del ribosoma 
d)  La circularización de los mRNAs al inicio de la traducción eucariota la consiguen eIF4E, 

Pab1 y eIF4G 
e)  Las proteínas 4E-BP y las quinasas de eIF2-alfa tienen en común que bloquean la 

traducción general en una célula en respuesta a estrés 
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77. 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)  Los siRNA y los miRNA tienen un origen común pero unas rutas de procesamiento 

diferentes  
c)  Las dos anteriores 
d)  En respuesta a deficiencia de hierro, la proteína IRE-BP activada se une al 3’UTR del 

mRNA de transferrina y bloquea su degradación  
e)  Todas las anteriores 
 
78. Procesamiento y degradación de proteínas; señala qué opción es falsa: 
 
a)  Las chaperonas de alto peso molecular (tipo Hsp104) revierten las proteínas misfolded a 

nativas 
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)  La ubiquitina (Ub), un polipéptido de unos 76 aa, es una marca de degradación (y también 
de regulación de la actividad de proteínas)  

d)  Las DUBs (deubiquitinasas) del proteasoma reciclan la Ub  
e)  La secuencia líder que permite el transporte de proteínas de E. coli a la membrana 

citoplasmática, al periplasma o a la membrana externa es reconocida por SecB 
 

79. Plegamiento y transporte de proteínas; señala qué opción es falsa: 
 
a)  La tunicamicina y la bacitracina bloquean la acción del dolicol fosfato en el ER 
b)  Las proteínas que se quedan en el ER sólo necesitan la señal reconocida por SRP 
c)  Una proteína anclada en la cara externa de la membrana citoplasmática se sintetiza en el 

ER-Golgi  
d)  El pH condiciona el transporte de proteínas por el sistema ER-Golgi 
e)  El factor de transcripción NF-kB probablemente tiene al menos una señal NLS y una NES. 

 

 
81.- Has fet la sessió de tutoria amb el teu tutor durant aquest trimestre? 

 
a) Sí, presencialment 
b) Sí, via e-mail o altres 
c) No l’he fet 
d) No he pogut contactar amb ell 

 
 


