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BIOQUÍMICA II 
 
1. Indica totes les afirmacions correctes sobre les reaccions metabòliques. 
 
1. Les vies metabòliques de caràcter general són aquelles que estan altament conservades 
evolutivament i presents en la majoria de teixits del nostra organisme.  
2. La càrrega energètica d’una cèl.lula ve determinada per la concentració d’ATP en relació a l’ADP i 
AMP present a la cèl.lula.  
3. Els enzims que regulen els punts de control de les vies metabòliques solen tenir una Km inferior a 
la concentració de substrats sobre els que actuen. 
4. Una reacció química que tingui un ∆G positiu 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. 
 
2. Sobre els carbohidrats és cert que: 

 
a) La cel·lobiosa és un disacàrid de glucosa amb enllaços beta 1-4. 
b) Els polisacàrids són els carbohidrats més abundants en la nostra dieta.   
c) Les dues anteriors. 
d) L’entrada de fructosa a l’intestí es realitza gràcies al transportador Glut2. 
e) Totes les anteriors.  
 
3. En el metabolisme de carbohidrats és cert que: 

 
a) El GLUT5 serveix per entrar la glucosa de la llum intestinal als enteròcits ja que té una Km molt 
elevada.    
b) Si en el cervell tinguéssim GLUT4 enlloc de GLUT3 tindríem una entrada suficient de glucosa al 
cervell en situacions de dejuni. 
c) L’ATPasa de Sodi/Potasi és essencial per tal que el transportador SGLT pugui transportar glucosa 
a l’interior dels enteròcits a l’inici i final de la ingesta. 
d) El GLUT3 és el principal transportador de glucosa en les cèl.lules del teixit adipós.   
e) En el teixit adipós al glucosa és transformada a glucosa 6P per la glucoquinasa.  
 
4. En el metabolisme de carbohidrats és cert que: 
 
1. L’ATP actua com un indicador intern d’energia de la cèl.lula en la regulació de la PFK1 mentre que 
la fructosa 2,6bp actua com un indicador energètic de l’organisme sobre el mateix enzim. 
2. La reducció del NAD a NADH+H és clau per la fosforilació del gliceraldehid-3-fosfat a 1,3-
bifosfoglicerat. 
3. El 2,3 bifosfoglicerat és un producte secundari de la glucòlisis que és rellevant per la regulació de la 
captació d’oxigen per l’hemoglobina en els eritròcits.  
4. La fructosa 1,6 bp actua com un efector al.lostèric positiu de la piruvat quinasa.  
 
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. En els processos d’obtenció d’energia és cert que: 
 
a) En el fetge la fructosa es pot transformar en la glucòlisis tot saltant-se la regulació de la PFK1. 
b) La transformació de piruvat en etanol es realitza per tal d’obtenir un ATP addicional en la glucòlisis. 
c) Alts nivells d’ATP activen la PFK1. 
d) Quan la PFK2 es troba fosforilada, com a resultat de l’activació de la PKA, aquesta es troba en la 
seva forma de quinasa activa. 
e) La piruvat deshidrogenasa és capaç d’oxidar el piruvat en Acetil CoA utilitzant l’activitat 
transcetolasa del seu coenzim. 
 
6. En els processos catabòlics, és cert que:  
 
a) El complexa de la isocitrat deshidrogenasa té un mecanisme d’acció i una composició enzimàtica 
molt similar al de la piruvat deshidrogenasa.  
b) La isocitrat liasa és important per tal que l’acetil-CoA pugui servir per sintetitzar glucosa en el cicle 
del glioxilat.   
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) En la via de les pentoses fosfat hi ha un equilibri entre dues pentoses per tal de poder transformar-
les en carbohidrats utilitzables en glucolisis/gluconeogènesis. 
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
7. En les vies d’obtenció d’energia, és cert que: 
 
1) El potencial de reducció estàndard ens serveix per saber si en una reacció redox un compost té 
més tendència a captar o cedir electrons.  
2) L’oxigen té un potencial de reducció estàndard positiu. 
3) La inhibició de l’ATPasa mitocondrial pot portar a l’aturada de la cadena de transport electrònic si 
no es desacoblen els protons en la mitocòndria. 
4) La inactivació d’UCP3 podria servir per evitar un increment de temperatura causat per la ingesta de 
MDMA.  
 
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) L’acetil-CoA és un efector al.lostèric positiu de la piruvat carboxilasa.   
b) El fosfoenol piruvat sintetitzat a la mitocòndria és el precursor de la glucosa un cop és traslladat al 
citosol. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) El lactat, piruvat, glicerol i acetat són precursors de la síntesis de glucosa.  
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
 
9. Respecte el metabolisme del glicogen és cert que: 
 
1) El glicogen muscular no pot servir per re-emplenar la glucosa de torrent circulatori ni en condicions 
de dejuni extrem.  
2) Un excés de glucosa 6 fosfat en el fetge porta a l’acumulació de glicogen. 
3) Un dèficit de la glucosa 6 fosfatasa en el fetge porta que hi hagi períodes d’hipoglucèmia per la 
impossibilitat d’abocar a torrent circulatori la glucosa 6P provinent de la degradació del glicogen.  
4) La glicogen fosforilasa quinasa s’inhibeix per fosforilació. 
 
a)  1, 2 i 3  
b)  1 i 3  
c)  2 i 4  
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d)  4  
e)  1, 2, 3 i 4 
 
10. Sobre el metabolisme lipídic és cert que: 
 
a) Els lípids són la principal reserva d’energia del nostra organisme.  
b) Les sals biliars tenen una part polar i una no polar per tal de forçar l’emulsió dels lípids de dieta. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) La lipoproteïna lipasa del teixit adipós s’estimula per la presència d’insulina. 
e) Totes les anteriors són correctes. 
 
11. Sobre la biosíntesis dels triacilglicerols és cert que: 
 
a) El malonil CoA és el precursor de la síntesis d’àcids grassos.  
b) Un excés d’acetil-CoA provinent de la degradació de la glucosa estimula la síntesis d’àcids 
grassos. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) L’acetil CoA carboxilasa utilitza la fosfopantoteina per tal de sintetitzar àcids grassos.  
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
12. Sobre el metabolisme lipídic és cert que: 
 
a) L’acetil-CoA carboxilasa s’inhibeix per fosforilació per la PKA. 
b) Una dieta rica en greixos inhibeix la transcripció de l’àcid gras sintasa. 
c) Les dues anteriors són correctes.  
d) El malonil-CoA activa el transport d’àcids grassos del citosol a la mitocòndria via Carnitina Acil 
transferasa. 
e) Totes les anteriors són correctes.  
 
13. En quan al metabolisme de compostos nitrogenats, quina de les següents afirmacions és falsa: 
 
a) Per sintetitzar AMP i GMP, primer sintetitzarem IMP.  
b) El tetrahidrofolat és un co-factor transportador de carboni que només és necessita per la síntesis 

d’àcids nucleics de bases de purines. 
c) En la síntesi del UMP s’utilitzen 3 mols d’ATP. 
d) Les nucleòsid difosfat-quinases poden utilitzar qualsevol nucleòtid com a donador de fosfat. 
e) L’amidofosforribosil transferasa es activada al·lostèricament per PRPP. 

 
14. Senyala totes les afirmacions correctes en el metabolisme dels compostos nitrogenats: 
 
a) L’anell de purina es sintetitza gradualment sobre la ribosa modificada, mentre que el de les 

pirimidines es sintetitza abans de ser condensat sobre la ribosa modificada. 
b) El catabolisme dels nucleòtids de purina resulta en àcid úric. 
c) Les dues anteriors són correctes. 
d) El síndrome de Lesch-Nyhan és causat per una deficiència en la síntesi de recuperació de 

nucleòtids de pirimidina.  
e) Totes són correctes. 

 
15. En quan al metabolisme dels compostos nitrogenats, quina de les següents afirmacions és falsa: 
 
a) L’al·lopurinol és un substrat suïcida que inhibeix la xantina oxidasa. 
b) La biosíntesi d’alanina, aspartat i glutamat, es fa a partir de piruvat, oxalacetat i α-cetoglutarat, 

respectivament per reaccions de transaminació. 
c) La tripsina és una enzim pancreàtic que hidrolitza les proteïnes de manera específica. 
d) Les proteïnes amb seqüències PEST s’ubiquitinen per ser degradades. 
e) Les proteïnes no poden ser una font d’energia pel nostre organisme en cap situació. 
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16. En quan al metabolisme de compostos nitrogenats, quina de les següents afirmacions és 
correcte: 
 
a) Per entrar a cicle de la urea necessitem un NH3 lliure i aspartat. 
b) El cicle de la urea es dona a la mitocòndria i al citosol de les cèl·lules hepàtiques. 
c) Les dues anteriors són correctes. 
d) En el cicle de la urea es genera fumarat que pot entrar a gluconeogenesis. 
e) Totes són correctes. 
 
17. Respecte al metabolisme de compostos nitrogenats, és cert que: 
 
1. Els esquelets carbonats de tots aminoàcids que formen part de les proteïnes poden convertir-se en 

àcids grassos o cossos cetònics. 
2. La glutamina sintetasa és un punt de control central en el metabolisme del nitrogen.  
3. Tots els aminoàcids es poden desaminar oxidativament de manera eficient. 
4. L’acidúria oròtica és una alteració associada a la síntesi de pirimidines. 
 
a)  1, 2 i 3  
b)  1 i 3  
c)  2 i 4  
d)  4  
e)  1, 2, 3 i 4 
 
18. En la regulació hormonal del metabolisme és cert que: 
 
a) Els receptors alfa adrenèrgics i beta adrenèrgics són receptors associats a proteïnes G trimèriques.   
b) L’activació dels receptors alfa adrenèrgics  porta a un increment d’IP3 en el citosol. 
c) Les dues anteriors són certes.  
d) El cortisol estimula la síntesis de glicògen al fetge.    
e) Totes les anteriors són certes.  
 
19. En la regulació del metabolisme és cert que: 
 
a) La insulina indueix l’activitat de la PKC. 
b) La insulina indueix l’activitat de la PKB.  
c) Les dues anteriors són certes.  
d) La insulina indueix l’activació de la PKA. 
e) Totes les anteriors són certes.  
 
20. En les diferents situacions metabòliques, és cert que: 
 
a) En un estat de nutrició el fetge empaqueta els triacilglicerols en forma de VLDL per enviar-los als 
teixits muscular i adipós.  
b) En una situació de dejuni avançat el glicògen del fetge serveix per re-emplenar el nivells de glucosa 
en sang. 
c) Les dues anteriors són certes.  
d) Després d’una ingesta, en una persona diabètica, la Lipasa Sensible a Hormones (HSL) s’inhibeix.  
e) Totes les anteriors son certes. 
 
 
BIOQUÍMICA III 
 
21. Señala la opción falsa: 
 
a)  En el DNA, las bases nitrogenadas se unen al azúcar a través del OH del C-1 del mismo  
b)  Por el proceso de transducción, dos bacterias de sexo opuesto pueden intercambiar material 

genético 
c)  Según el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, entre dos pares de bases sucesivas hay 

una distancia de 0,34 nm 
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d)  Para estabilizar la doble hebra de DNA, entre dos bases complementarias se pueden establecer 
dos o tres enlaces por puente de hidrógeno 

e)  La DNA girasa o topo II introduce supercoils (W) en una forma ATP-dependiente  
 
22. Elementos genéticos; señala la opción verdadera: 
 
a)  La mayor parte de bacterias tienen 2 cromosomas 
b)  La envoltura de los virus sólo tiene proteínas codificadas por el genoma viral 
c)  El bacteriófago lambda de E. coli es un típico virus de RNA 
d)  Cada mitocondria puede tener varias moléculas circulares de su DNA mitocondrial 
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.  En los experimentos de Meselson y Stahl para determinar el método de replicación de dsDNA, fue 

en la primera generación cuando se descartó el método dispersivo 
2.  De las 3 actividades catalíticas de la DNA polimerasa I, la más importante es la actividad DNA 

polimerasa 5’ a 3’ 
3.  En replicación, las helicasas, SSB y DNA topoisomerasas sólo están presentes y hacen falta en el 

inicio para abrir la burbuja de replicación  
4.  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) 
 

a)  1, 2 y 3 
b)  1 y 3  
c)  2 y 4   
d)  4  
e)  1, 2, 3 y 4  
 
24. Replicación del cromosoma de E. coli y del DNA mitocondrial; señala la opción falsa: 
 
a)  La DNA polimerasa III tiene una potente actividad exonucleasa 3’ a 5’ 
b)  DNA polimerasa I es más lenta y tiene menor procesividad que la DNA polimerasa III 
c)  La altísima procesividad y potencia catalítica de la DNA polimerasa III dependen de su subunidad 

alfa (α)  
d)  La DnaA de E. coli se une a oriC del cromosoma de E. coli sólo en respuesta a señales nutricionales, 

y genera “bending” en esa región  
e)  En relación a la replicación del DNA mitocondrial, la eliminación del RNA cebador es deficiente  
 
25. Maquinaria basal de replicación en células eucariotas; señala todas las opciones verdaderas: 
 
a)  Las DNA polimerasas α (alfa) y δ (delta) replican los cromosomas eucariotas  
b)  La transcriptasa reversa de los retrovirus tiene 3 actividades: DNA polimerasa RNA-dependiente, 

RNAsa, y DNA polimerasa ssDNA-dependiente 
c)  Las dos anteriores 
d)  La telomerasa es una DNA polimerasa DNA-dependiente que sintetiza los telómeros 
e)  Todas las anteriores 
 
 
26. Control del ciclo celular eucariota; indica todas las opciones falsas: 
 
1.  El compromiso para que ocurra la replicación, llamado START o “restriction point”, se encuentra a 
final de G2 
2.  Las CAKs de eucariotas superiores fosforilan Cdc2 en residuos Tyr, y Wee1 en residuos Thr 
3.  Cdc2, la subunidad catalítica de S. pombe, es sintetizada y degradada de forma cíclica durante el 
ciclo celular  
4.  Rum1 es un inhibidor de la quinasa de fase M en S. pombe 
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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)  Retinoblastoma es un gen supresor de tumores no esencial (existen ratones ‘knockout’) 
b)  Algunos ckis se inducen por p53 en respuesta a daño a DNA 
c)  La activación de genes supresores de tumores como p53 está frecuentemente implicada con la 

aparición de tumores humanos 
d)  Los checkpoints de control del ciclo celular responden a estímulos positivos 
e)  En cáncer, una sola mutación suele causar todos los cambios desde tejidos diferenciados a 

células transformadas, metástasis… 
 
28. Recombinación homóloga; señala todas las opciones verdaderas: 
 
a)  RecBCD es un complejo con actividades helicasa y nucleasa que genera en E. coli el extremo 3’ para 

la recombinación homóloga 
b)  RecA de E. coli y Rad51 eucariota son homólogos funcionales y de secuencia 
c)  Las dos anteriores 
d)  El modelo actual de recombinación homóloga comienza con la generación en cada uno de los dos 

dsDNA de un nick, seguido del cruce de hebras entre los dos duplex 
e)  Todas las anteriores 
 
29. Más recombinación, mutación y reparación; señala qué opción es falsa: 
 
a)  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 
b)  Los transposones humanos tipo Alu pertenecen a la familia de transposones de DNA 
c)  En linfocitos B, procesos de recombinación específica de sitio permiten la reestructuración genómica 

que permite, por ejemplo, unir un dominio V (variable) y uno J (joining) para la cadena ligera 
d)  Los análogos de base son agentes mutagénicos químicos que generan sustituciones     
e)  Las DNA fotoliasas y las DNA metiltransferasas reparan bases nitrogenadas modificadas; estos 

sistemas de reparación no precisan de DNA polimerasas y ligasas 
 
30. Reparación, metilación y amplificación génica; señala la opción falsa: 
 
a)  En E. coli, sólo existe un sistema de reparación por escisión   
b)  Las uracil-DNA-glicosidasas generan un AP site en el dsDNA cuando hay uracilo proveniente de 

una citosina desaminada 
c)  Como regla general, una lesión en el DNA como el dímero de pirimidina puede repararse por 

sistemas diferentes  
d)  Las proteínas Ku70 y Ku80 participan en la reparación de DSBs (double strand breaks) por NHEJ 

(nonhomologous end-joining) 
e)  La existencia de transposones repetidos en los genomas favorece procesos de recombinación 

homóloga no convencional que pueden conducir a amplificación génica durante quimioterapia 
 
 
31. 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)  La hebra que se transcribe (template strand) contiene los nucleótidos ‘ATG’ que darán lugar al 

codon de iniciación de la traducción  
c)  En transcripción, al pasar de complejo cerrado a abierto disminuye la KD 
d)  La región 5’-UTR de los mRNA procariotas contiene las secuencias promotoras -10 y -35 
e)  La subunidad beta (β) de la RNA polimerasa de E. coli reconoce los promotores procariotas 
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32. Regulación de la transcripción en E. coli; señala todas las opciones verdaderas: 
 
a)  En el operón lactosa, la síntesis del mRNA lacZYA policistrónico depende de un único promotor 

que contiene sitios de reconocimiento para la RNA polimerasa, LacI y CRP 
b)  En relación a factores de transcripción, el “promoter occupancy” depende de dos variables: la 

concentración y la afinidad por su operador 
c)  Las dos anteriores 
d)  En respuesta a heat shock, la expresión de genes que codifican para chaperonas se regula por la 

síntesis de un factor sigma alternativo, σ32 
e)  Todas las anteriores 
 
33. Particularidades del genoma eucariota y generalidades de transcripción; señala qué opción es 

verdadera: 
 
a)  No existe una proporcionalidad directa entre el contenido de DNA eucariota y la complejidad 

evolutiva  
b)  Los intrones constituyen aproximadamente un 0.1% del genoma humano 
c)  El core de los nucleosomas está formados por 2 subunidades de histona H1, 2 de H2A, 2 de H2B 

y 2 de H3 
d)  Cuando los cromosomas van a segregarse en dos células durante la mitosis, el nivel de 

compactación de la cromatina es mínimo 
e)  Los TADs (topologically associated domains) están siempre asociados a regiones de 

heterocromatina 
 
34. Regulación de la transcripción en eucariotas; señala qué opción es falsa: 
 
a)  La RNA polimerasa II se inhibe totalmente por α-amanitina 
b)  La RNA polimerasa I reside en el nucleolo 
c)  La marca epigenética H3 K9 acetilada está ligada a la eucromatina y transcripción activa 
d)  Las regiones NDR (nucleosome depleted region) suelen estar asociadas a promotores 
e)  En la iniciación de la transcripción, el general transcripcion factor TFIID se incorpora más tarde 

que la RNA polimerasa II 
 
35. Regulación de la transcripción en eucariotas y procesamiento de mRNA eucariota; señala qué 

opción es verdadera: 
 
a)  La metilación de histonas siempre es un indicador de alta compactación de la cromatina 
b)  En cada reacción de splicing, se rompen dos enlaces fosfodiéster y se generan otros dos 
c)  La formación de la caperuza consiste en la unión de un nucleótido GTP 5’-3’ al nucleótido en el 

extremo 5’ del mRNA por medio de una DNA ligasa 
d)  En splicing, U1 se encarga de reconocer el 5’ss, mientras que U2 se une al 3’ss 
e)  La talasemia, un tipo de anemia, se produce un mRNA maduro anormal debido a fallos en el factor 

U1 de splicing 
 
36. Generalidades de la traducción, y traducción en procariotas; señala todas las opciones falsas: 
 
a)  Los aminoácidos se unen por su extremo COOH a los tRNA específicos con un grupo OH de la ribosa de 

su nucleótido A del extremo 3’, formando un éster 
b)  Un nucleótido en posición 3’ del anticodon loop del tRNA puede reconocer hasta tres nucleótidos 

distintos en el nucleótido 5’ del codón del mRNA 
c)  Las dos anteriores 
d)  Los tRNAs tienen una estructura que recuerda a la de una taladradora (‘Black&Decker’) 
e)  Todas las anteriores 
 
37. Componentes del proceso de traducción en bacterias y en eucariotas; señala la opción falsa: 
 
a)  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 
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b)  En el inicio de la traducción eucariota, la proteína eIF4E hace de puente en la circularización de 
los mRNAs, no interacciona con el mRNA 

c)  A diferencia de la cicloheximida, que “congela” a los ribosomas sobre los mRNA, la puromicina 
provoca la separación de la maquinaria de traducción 

d)  La subunidad grande de los ribosomas procariotas tiene 2 rRNAs, mientras que la de los 
eucariotas tiene 3 

e)  Para generar un enlace peptídico en un tubo de ensayo hacen falta unos 20 kJ/mol, mientras que 
durante la traducción el gasto aproximado es de 160 kJ/mol 

 
38. En relación a la regulación de la traducción y a pequeños RNAs, señala todas las opciones 

verdaderas: 
 
a)  La toxina de la difteria y la ricina bloquean la transcripción 
b)  En respuesta a deficiencia de hierro, la proteína IRE-BP activada se une al 5’-UTR del mRNA de 

transferrina y bloquea su traducción 
c)  Las dos anteriores 
d)  La proteína Drosha interviene en la generación de miRNA, pero no de siRNA 
e)  Todas las anteriores 
 
39. Procesamiento y degradación de proteínas; señala qué opción es falsa: 
 
a)  No existen chaperonas capaces de “desagregar” (pasar a la forma nativa) proteínas agregadas 
b)  Las proteínas tienen una tendencia intrínseca a generar malos plegamientos (milfolding), y esa 

tendencia aumenta con calor  
c)  Las E3 ligasas transfieren ubiquitina a los sustratos, y las DUBs (deubiquitinasas) la quitan 
d)  La proteína IkB (inhibidor de NF-kB) se fosforila y se degrada por el sistema UPS (ubiquitin 

proteasome system) en respuesta a distintos tipos de señal  
e)  En bacterias, la proteína SecB reconoce las secuencias líder N-terminales en proteínas que se 

están sintetizando, y arrastra a la proteína (y al ribosoma y al mRNA) a la membrana 
 
40. Plegamiento y transporte de proteínas; señala qué opción es falsa: 
 
a)  La subunidad alfa (α) del receptor de SRP en el ER es una proteína G 
b)  Las proteínas que se quedan en el ER sólo necesitan la señal reconocida por SRP 
c)  Las proteínas del cloroplasto, por regla general, no están glicosiladas, las nucleares tampoco  
d)  La exportina Crm1 forma un complejo triple en el núcleo con Ran-GTP y NES-proteína 
e)  Rho1, anclada a la cara interna de la membrana, se sintetiza en ribosomas libres del citosol 
 
 
EVOLUCIÓ HUMANA I SALUT 
 
41. Segons Darwin: 

 
a) Les espècies actuals comparteixen un origen comú en el passat 
b) La selecció natural és el principal mecanisme de canvi  
c) Les dues anteriors 
d) El món viu evoluciona gradualment 
e) Totes les anteriors 

 
42. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 
  
1. Les freqüències al·lèliques en un locus polimòrfic sempre sumen 1 
2. El desequilibri de lligament fa referència a l’associació no aleatòria d'al·lels en dos o més loci  
3. Els SNPs són la forma més abundant de variació en el genoma humà 
4. L'ADN codificant per proteïna representa un percentatge molt alt del genoma humà 

 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
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d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
43. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 
 
1. La selecció positiva i les expansions poblacionals creen un excés de variació poc freqüent  
2. Les poblacions africanes i natives americanes tenen una diversitat genètica molt similar 
3. La selecció equilibradora i la subdivisió poblacional creen un excés de polimorfisme compartit  
4. L’efecte fundador i els colls d’ampolla augmenten la diversitat genètica en les poblacions  
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
44. 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. A partir de les freqüències genotípiques sempre podem calcular les freqüències al·lèliques 
3. L’eficàcia biològica d’un determinat genotip pot variar segons l’ambient  
4. Quan una població es troba en equilibri Hardy-Weinberg les freqüències al·lèliques i genotípiques 

es mantenen constants de generació en generació 
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
 
45. Quan es produeix un escombrat selectiu podrem detectar: 
 
a) Molta diferenciació poblacional, especialment si l’esdeveniment selectiu es limita a una àrea 

geogràfica determinada 
b) Una extensió inusual 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 
 
46. 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 disminueix la diversitat genètica de les poblacions humanes perquè comporta 

la pèrdua i la fixació d’al·lels   
c) Les dues anteriors  
d) La FST entre dues poblacions augmentarà si hi ha migració entre elles  
e) Totes les anteriors 

 
47. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 
 
1. Donat un conjunt de seqüències, la màxima parsimònia busca l’arbre que implica el major nombre 

de canvis evolutius entre elles  
2. Com més gran sigui el valor de bootstrap, major fiabilitat estadística tindrà aquella agrupació 

filogenètica 
3. 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  
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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 
 
48. Assenyala l’afirmació CORRECTA: 
 
a) Les posicions dels codons 4 vegades degenerades presenten menor taxa d’evolució que les 

posicions 0 vegades degenerades 
b) El nombre de diferències que observem entre dues seqüències sempre és més gran que el 

nombre de substitucions ocorregudes des de la seva divergència  
c) La ràtio Ka/Ks és major de 1 en la majoria de gens del genoma humà 
d) En el genoma humà, les zones reguladores dels nostres gens (com promotors i UTRs) presenten 

taxes d’evolució molt més grans que els pseudogens  
e) El test de taxes relatives ens permet verificar el rellotge molecular de l’evolució  

 
49. Assenyala totes les afirmacions CORRECTES: 
 
a) La selecció equilibradora (o balancejadora) disminueix la variabilitat en les poblacions  
b) La selecció negativa (o purificadora) introdueix mutacions deletèries per eliminar allò que està ben 

adaptat 
c) Les dues anteriors  
d) La selecció positiva és aquella que actua sobre un al·lel beneficiós augmentant-ne la seva 

freqüència 
e) Totes les anteriors  
 
 
50. Quina d’aquestes característiques NO és resultat de convergència evolutiva? 
 
a) la gran capacitat craniana d’humans i neandertals 
b) la pigmentació clara en poblacions europees i asiàtiques actuals 
c) l’al·lel -13910T de persistència lactàsica en europeus del nord i del sud 
d) el fenotip tastador de la feniltiocarbamida (PTC) en humans i ximpanzés 
e) la resistència a la malària degut a la presència de l’hemoglobina S i la deficiència G6PD (glucosa 6 
fosfat deshidrogenasa) 
 
51. El dimorfisme sexual de l’espècie humana ens aporta informació sobre 
 
a) el període intergenèsic de l’espècie 
b) la competència intrasexual ancestral de l’espècie 
c) la mida dels grups de caçadors-recol·lectors 
d) la diversitat de l’alimentació i les adaptacions associades 
e) la susceptibilitat genètica de les malalties sexuals 
 
52. Quin d’aquests grups NO té origen africà? 
 
a) Homo sapiens 
b) els homínins 
c) el gènere Homo 
d) els Neandertals 
e) Pan paniscus 
 
53. La diversitat genètica humana actual 
 
a) és molt gran degut al gran nombre d’individus de la nostra espècie 
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b) és superior a la de ximpanzés i goril·les 
c) és molt gran entre grups continentals respecte a la diversitat dins les poblacions 
d) és petita degut a què l’origen de la nostra espècie és recent 
e) cap de les anteriors 
 
54. Quin dels següents caràcters és ancestral en la línia homínina? 
 
a) dentició harmònica, omnívora, poc especialitzada 
b) encefalització per sobre dels 600 cc 
c) poc prognatisme, sense projecció anterior de la zona subnasal 
d) alçada mitjana per sobre dels 160 cm 
e) baixa relació de la superfície corporal per volum corporal (baixa S/V) 
 
55. Durant les primeres etapes de l’adopció de l’agricultura i la ramaderia (Neolític) per part dels 
humans 
 
a) va disminuir la taxa de natalitat 
b) va disminuir la taxa de mortalitat 
c) van disminuir les malalties transmeses per animals 
d) va incrementar la diversitat d’aliments dins la població 
e) van augmentar les epidèmies causades per patògens 
 
56. Les malalties infeccioses en humans 
 
a) són la primera causa de mort en poblacions africanes actuals 
b) s’han propagat gràcies a l’elevat nombre d’individus dins algunes poblacions humanes  
c) les dues anteriors 
d) han estat un potent motor evolutiu en la història de les poblacions europees 
e) totes les anteriors 
  
 
57. La tos i els esternuts en la nostra espècie es podrien explicar segons el model de 
 
a) desajust (missmatch) 
b) compensació (trade-off) 
c) adaptatiu 
d) novetat 
e) maladaptació 
 
58. Les poblacions humanes de caçadors-recol·lectors comparades amb altres primats 
 
a) tenen més proporció de greix corporal 
b) tenen menys despesa activa, menys exercici 
c) les dues anteriors 
d) tenen un sistema digestiu més desenvolupat i complex 
e) totes les anteriors 
 
59. L’encefalització 
  
a) és un tret derivat dels humans respecte la resta d’homínins 
b) ha augmentat des del Neolític 
c) va aparèixer abans que el bipedisme dins la línia homínina 
d) ha dificultat el part però ha quedat compensat per la selecció de la locomoció bípeda 
e) suposa una reducció de despesa comparat amb altres òrgans energèticament més cars 
 
60. L’envelliment de l’espècie humana 
 
a) és una etapa ancestral en homínids 
b) es pot explicar per l’acumulació de mutacions 
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c) les dues anteriors 
d) és exclusiva de societats post-neolítiques 
e) totes les anteriors 
 
FISIOLOGIA VEGETAL 
 
61. L’apoplast és l’espai que trobem: 
 
1. Entre la membrana i la paret 
2. A la paret 
3. Fora de la paret 
4. Dins les membranes cel·lulars 
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
62. Els nutrients essencials: 
 
a) Són imprescindibles per tancar el cicle ontogènic de les plantes. 
b) Formen part de molècules estructurals. 
c) Les dues anteriors. 
d) Les plantes els obtenen de l’aigua, aire i sòl. 
e) Totes les anteriors. 
 
63. Les plaques criboses són regions amb nombrosos porus de gran diàmetre que: 
 
a) Es troben als elements xilemàtics. 
b) Impedeixen el pas de les substàncies degut a la presència abundant de proteïna P. 
c) Actuen com un sistema ràpid d’inactivació dels elements cribrosos del floema. 
d) Presenten un desmotúbul intern. 
e) Són responsables del fenomen de cavitació. 
 
64. En relació al xilema: 
 
a) Està format per cèl·lules vives. 
b) És responsable del transport de l’aigua i els nutrients 
c) Les dues anteriors. 
d) Els vasos xilemàtics estan comunicats per plasmodesmes. 
e) Totes les anterior. 
 
65. Quins dels següents meristemes es troben a totes les plantes amb flor (angiospermes)? 
 
1. Caulinar. 
2. Axil·lar. 
3. Càmbium. 
4. Fel·logen. 
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
66. La teoria àcida del creixement mediada per les auxines implica: 
 
1. Activació de les H+-ATPasas de la membrana cel·lular. 
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2. Acidificació de la paret cel·lular. 
3. Trencament dels ponts d’hidrogen de les molècules de cel·lulosa. 
4. Augment de la turgència cel·lular i síntesi de protoplast. 
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
67. Entre les accions fisiològiques de les auxines destaca que: 
 
a) Indueixen la diferenciació del càmbium cap a xilema. 
b) Condicionen l’elongació cel·lular. 
c) Les dues anteriors. 
d) Promocionen la dominància lateral. 
e) Totes les anteriors. 
 
68. En relació amb les gibberel·lines: 
 
1.Tenen un paper clau a nivell de la germinació de les llavors. 
2. Poden ser inactivades de forma reversible per formar un pool de reserva mitjançant conjugació amb 
aminoàcids. 
3. Es formen a partir de la ruta dels terpens. 
4. Un cop sintetitzades són transportades mitjançant un transport polar. 
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
69. Indica l’afirmació correcta en relació a l’expressió morfogenètica dels teixits cultivats in vitro a 
partir de call indiferenciat: 
 
a) Concentracions altes d’auxines promouen la formació d’arrels. 
b) Concentracions altes de citoquinines promouen la formació d’arrels. 
c) Concentracions baixes de citoquinines promouen la formació de fulles. 
d) Concentracions altes d’etilè promouen la formació de call. 
e) Concentracions altes d’etilè promouen la formació d’arrels. 
 
70. L’àcid abscísic: 
 
1. És una hormona inhibidora del creixement. 
2. Promou el tancament estomàtic. 
3. Intervé en la senescència foliar. 
4. Es sintetitza a partir de la ruta dels fenols. 
 
a) 1, 2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 i 4 
 
71. Señala todas las afirmaciones correctas sobre los siguientes pasos de la fotosíntesis: 
 
a) Los complejos PSI, b6f y ATPasa se localizan en los tilacoides de estroma 
b) Los complejos PSI, b6f y ATPasa se localizan en la superficie de los tilacoides de grana 
c) Las dos anteriores 
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d) El ciclo de las xantofilas tiene lugar en el estroma del cloroplasto 
e) Todas las anteriores 
 
72. ¿Qué proteínas están involucradas en el transporte de electrones en el PSI? 
 
a) Plastocianina 
b) Ferredoxina 
c) Las dos anteriores 
d) Plastoquinona 
e) Todas las anteriores 
 
73. Señala todas las afirmaciones correctas sobre el ciclo de Calvin: 
 
1. Actúa la actividad oxidasa de la RuBisCO 
2. Se liberan 3 moléculas de Fructosa-6-fosfato 
3. Se libera poder reductor 
4. Se libera 1 molécula de Fructosa-6-fosfato 
 
a) 1, 2 y 3 
b) 1 y 3 
c) 2 y 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 y 4 
 
74. Las plantas C4: 
 
1. Tienen una tasa de fotorespiración similar a las plantas C3 y CAM 
2. Tienen un mayor gasto energético asociado a la carboxilación que las plantes C3 
3. La RuBisCO ha perdido la actividad oxidasa 
4, Surgieron en zonas del planeta con climas cálidos y áridos 
 
a) 1, 2 y 3 
b) 1 y 3 
c) 2 y 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 y 4 
 
75. Los factores ambientales principales limitantes en la fotosíntesis son: 
 
a) Luz, CO2 y agua 
b) Luz, CO2 y cantidad de clorofilas 
c) Los dos anteriores 
d) Sólo la luz y el CO2 
e) Todas las anteriores 
 
76. El sistema nitrogenasa de organismos procariotas que están en simbiosis con algunos vegetales 
se caracteriza por: 
 
a) Reducir el nitrato a amonio 
b) Inhibirse por O2 
c) Oxidar al H2 
d) Localizarse en el cloroplasto 
e) No ayudar a incrementar la fertilidad del suelo donde crezcan estas bacterias 
 
77. De las siguientes moléculas, ¿cuál se considera un metabolito especializado? 
 
a) Clorofila a 
b) ABA 
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c) Lignina 
d) Mentol 
e) Estigmasterol 
 
78. Indica todas las afirmaciones correctas sobre la síntesis de precursores de isoprenoides: 
 
1. Sólo los producen las plantas 
2. Se producen por las vías del MEP y del MVA 
3. La vía del MEP sólo está presente en las plantas  
4. Los enzimas de la vía del MEP se localizan en el cloroplasto 
 
a) 1, 2 y 3 
b) 1 y 3 
c) 2 y 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 y 4 
 
79. Los alcaloides: 
 
a) Son metabolitos comunes a todas las plantes 
b) Tienen funciones principales de atracción de animales  
c) Son tóxicos sobre el sistema nervioso central de algunos animales 
d) Derivan exclusivamente de aminoácidos 
e) Se acumulan principalmente en los tricomas 
 
80. ¿A qué grupo de metabolitos secundario pertenece el siguiente compuesto? 
 
a) Fenol simple 
b) Polifenol 
c) Alcaloide 
d) Sesquiterpenos 
e) Xantofilas 
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