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INTRODUCCIÓ A LA CÈL·LULA 

1. Fes un esquema temporal sobre l’origen de les primeres cèl·lules fins els 

organismes pluricel·lulars. 

2. Explica les principals teories sobre l’origen de la vida. 

3. Quin és l’origen del mot cèl·lula? Qui va ser l’investigador que va utilitzar 

aquest terme per primera vegada? En quin segle? Què va observar realment? 

4. Qui va ser el primer en observar cèl·lules vives? Quines? En quin any?  

5. Qui va crear els primers microscopis? 

6. Explica breument els esdeveniments més importants en el desenvolupament de 

la tècnica histològica. 

7. Escriu els tres punts de la Teoria cel·lular, els autors i en quin any la van 

enunciar. 

8. Indica les diferències bàsiques entre l’organització cel·lular procariota i 

l’eucariota. 

9. Suggereix els avantatges que ha suposat per a la cèl·lula eucariota el fet  

d’evolucionar elaborant un sistema de membranes internes. 

10. Què postula la teoria endosimbiòtica? Qui la va proposar? 

11. Fes un dibuix o esquema per a representar les diferències i semblances entre la 

cèl·lula procariota, la cèl·lula vegetal i la cèl·lula animal. 

12. Defineix els components cel·lulars següents i indica la funció que realitzen: 

- Citosol 
- Citoplasma 
- Mitocondri 
- Lisosoma 
- Cloroplast 
- Complex de Golgi 
- Citosquelet 
- Ribosoma 
- Reticle endoplasmàtic 
 
13. Què és un virus? Es pot considerar cèl·lula? Per què? Explica’n l’estructura 

ajudant-te d’un dibuix. 

14. Què és un prió? Com actua? Quines són les conseqüències de la seua actuació? 

15. Explica la importància, per a la biologia cel·lular, del descobriment del 

microscopi electrònic. 
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MÈTODES D’ESTUDI EN CITOLOGIA I HISTOLOGIA 

 

16. L’ull humà té un límit de resolució de 0,2 mm. Què vol dir això? Podries posar-

ne un exemple? 

17. Descriu els avantatges del microscopi òptic i de l’electrònic i indica les 

característiques de cadascun basant-te en el límit de resolució. Esmenta 5 

exemples de situacions en què utilitzaries un microscopi o l’altre.  

18. Amb quin tipus de microscopi i mitjançant quina tècnica podries observar 

millor...: 

- Un espermatozoide en moviment? 
- L’axonema d’un flagel? 
- L’estructura d’un mitocondri? 
- El nuclèol? 
- L’embolcall nuclear? 
- Un ribosoma? 
- Les crestes mitocondrials? 
- La superfície de l’hemicapa d’una membrana? 
- Un fibroblast en cultiu cel·lular? 
- Les ornamentacions de la paret cel·lular d’un gra de pol·len? 

 

19. Per què un virus no es pot observar al microscopi òptic? Si volgueres observar 

un virus, quin tipus de microscopi faries servir i quina o quines tècniques 

utilitzaries? 

20. Per a estudiar l’estructura del fetge de la rata, per exemple, descriu què faries i 

quines tècniques i eines utilitzaries, des de l’obtenció del material fins a 

l’observació. Raona els motius. 

21. En la tècnica histològica, què denominen inclusió? En quin moment del 

processament de les mostres cal fer-la i per quin o quins motius? Quins medis 

d’inclusió coneixes?  

22. En la tècnica histològica, què anomenem fixació? Quina és la seua funció? 

Quins tipus de fixació coneixes i quins tipus de fixadors? 

23. Quina tècnica o quines tècniques utilitzaries per a saber si una determinada 

cèl·lula té vimentina (un tipus de filament intermedi, component proteic del 

citosquelet)? Quin microscopi caldria utilitzar? 

24. Quina tècnica de tinció utilitzaries per a saber si una cèl·lula té un alt contingut 

en carbohidrats? De quin color es tenyeixen aquestes cèl·lules? De quin color es 
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tenyeix el múscul en el Tricròmic de Masson? I amb la tècnica d’Azan? I amb la 

tècnica de l’hematoxilina/eosina? I si sols utilitzàrem un colorant bàsic com el 

blau de metilè? 

25. Amb quin microscopi i mitjançant quines tècniques podríem estudiar la 

morfologia (si és icosaèdric, circular, etc.) de la càpside d’un virus? 

26. Si volguérem comptar el nombre de cèl·lules per mil·lilitre d’una mostra (de 

semen, d’algues unicel·lulars, etc.) in vivo, quin microscopi o quins microscopis 

podríem utilitzar? Raona la resposta. 

 

LA MEMBRANA CEL·LULAR 

 

27. Explica què vol dir que la bicapa lipídica és fluida i de quins factors depèn. 

Comenta també per què la membrana plasmàtica és asimètrica. 

28. Com canviaria la composició d’àcids grassos en la membrana d’un organisme en 

funció de la temperatura?  

29. Explica amb un esquema els diferents tipus de proteïnes de membrana.  

30. Comenta el tipus de proteïnes transportadores presents en la membrana 

plasmàtica. Explica quines són i com funcionen. Si cal, pots fer-ne un dibuix per 

a explicar-ho. 

31. Explica les formes per les quals pot ser regulat un canal iònic. 

32. Què són les aqüaporines? On es localitzen i quina implicació tenen en la 

patologia? 

33. Explica les diferències i similituds entre: 

- Transport actiu i passiu 
- Cotransport unidireccional o simport i transport d’intercanvi o antiport 
- Canal i proteïna transportadora 

 

34. Dels compostos següents, quins travessarien la bicapa lipídica per difusió 

simple. I la resta, com ho faria? 

- Petites molècules hidrofòbiques, com l’oxigen o l’anhídrid carbònic 
- Petites molècules polars no carregades, com l’aigua 
- Grans molècules polars no carregades, com la glucosa 
- Els ions 
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LA COMUNICACIÓ CEL·LULAR 

 

35. Explica breument les formes de senyalització cel·lular. 

36. Una mateixa molècula senyalitzadora, pot tenir efectes diferents en cèl·lules 

diferents? Explica la resposta. 

37. Indica les diferències entre la senyalització sinàptica i l’endocrina. 

38. Comenta de quins factors dels quals depèn que una cèl·lula responga a un 

determinat senyal. 

39. Explica per què, per a permetre una senyalització ràpida, l’AMP cíclic ha de 

degradar-se ràpidament en la cèl·lula. 

40. Una característica important de qualsevol cascada de senyalització és la seua 

capacitat de inactivar-se. Per què és necessari que això es produïsca? 

41. Esmenta les funcions de les cascades  de senyalització intracel·lular. 

42. Explica què vol dir que les cascades de senyalització intracel·lular produeixen 

una amplificació del senyal. Posa’n un exemple. 

43. El mecanisme de senyalització utilitzat per un receptor d’hormones esteroides, 

pot provocar una amplificació del senyal inicial? En cas afirmatiu, com ho fa? 

44. Explica com actuen els receptors associats a proteïnes G.  

45. Quines conseqüències tindria per a la cèl·lula una proteïna G defectuosa de 

manera que no pogueren hidrolitzar el GTP unit? 

 

EL CITOSOL 

 

46.  On es produeix la transcripció del DNA en mRNA? I la traducció de la 

informació continguda en el mRNA en proteïnes? Quina és la funció del 

ribosoma en la síntesi de proteïnes? Com actua? Com reconeix cada aminoàcid 

la molècula de tRNA a què ha d’unir-se? 

47. Esmenta els diferents tipus de RNA que coneixes i indica la funció que realitzen. 

48. Durant la síntesi de proteïnes, el tRNA reconeix específicament l’aminoàcid al 

què ha d’unir-se i al corresponent codó. Com s’assegura aquesta especificitat? 

49. Si en un experiment es canvia l’aminoàcid unit al tRNA per un altre, què 

trobarem en analitzar la proteïna resultant?. Discuteix el resultat explicant la 

funció de les aminoacil-tRNA-sintetases durant la traducció. 
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50. Per què creus que la síntesi de proteïnes sempre comença pel mateix codó 

d’iniciació?  

51. Què denominem xaperona i quina funció o funcions té? Què creus que passaria 

si una xaperona fóra defectuosa a causa d’una mutació en el gen que la codifica? 

52. Què és i quina funció té un proteosoma? Quines serien les possibles 

conseqüències d’un mal funcionament dels proteosomes al citosol cel·lular? 

53. Què és la ubiquitina? Com fa la seua funció? 

54. Què és el citosquelet? Explica breument l’estructura dels tres tipus de filaments 

proteics que el constitueixen, on es troben i  quina funció tenen? 

55. La importància de la polimerització i despolimerització de l’actina es comprova 

pels efectes de les citocalasines, compostos que, unint-se a l’actina, bloquegen la 

polimerització. Raona quines funcions cel·lulars no es podran dur a terme 

després de tractar les cèl·lules amb citocalasina. 

56. La colquicina, un alcaloide del safrà, impedeix la polimerització del 

microtúbuls. Basant-te en el teu coneixement de la dinàmica dels microtúbuls, 

suggereix quines funcions cel·lulars podrien quedar afectades. 

57. El fàrmac taxol té un efecte contrari a la colquicina. El primer s’uneix als 

microtúbuls i els estabilitza; quan s’afegeix a les cèl·lules fa que la tubulina 

lliure polimeritze formant microtúbuls. En canvi, la colquicina impedeix la 

formació de microtúbuls. Els dos fàrmacs son perniciosos per a les cèl·lules i 

s’utilitzen com a anticancerígens. Suggereix, segons els teus coneixements sobre 

la dinàmica dels microtúbuls, per què aquests fàrmacs son tòxics per a les 

cèl·lules en divisió malgrat que les seues accions són oposades. 

58. Dels següents tipus cel·lulars, indica quins tindran més filaments intermedis al 

seu citosol, quins més microtúbuls i quins més filaments d’actina. Raona la 

resposta: 

- Una cèl·lula epitelial 
- Una cèl·lula del múscul del cor 
- Un espermatozoide 
- Una cèl·lula vegetal 
- Un ovòcit 
- Un fibroblast 
- Un limfòcit 
- Una cèl·lula productora d’hormones peptídiques 
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59. Què són les quinesines i les dineïnes? Quina és la seua funció? Com actuen? 

Explica’n algun exemple que conegues. 

60. Diferències i semblances entre cilis i flagels. 

61. Què és i com és un centrosoma? Quina funció o quines funcions realitza en la 

cèl·lula? 

 

ADHESIÓ CEL·LULAR 

 

62. Fes un dibuix on es representen els diversos tipus d’unions entre les cèl·lules 

epitelials de l’intestí prim. Comenta a quin tipus d’unió cel·lular pertanyen i les 

característiques principals que les defineixen. 

63. Explica la importància dels mecanismes d’adhesió cel·lular i indica en quins 

processos participen. 

64. Descriu les característiques generals de les molècules d’adhesió cel·lular. 

65. Recull en un quadre o taula, les diferents famílies de molècules d’adhesió. Indica 

el nom de la família, els lligands coneguts en cada una i, si correspon, el tipus 

d’unió cel·lular en què participen. 

 

 

CLASSIFICACIÓ INTRACEL·LULAR I COMPARTIMENTS 

INTRACEL·LULARS 

66. Descriu les principals rutes del trànsit de proteïnes explicant com es dirigeixen 

les proteïnes al seu compartiment correcte. 

67. Considera un enzim del lumen del complex de Golgi. Explica la ruta que ha de 

seguir des de la síntesi fins a la destinació i indica com reconeix el compartiment 

correcte. 

68. Estructura del complex de Golgi. Funció de cada compartiment. 

69. Considera una proteïna amb una seqüència senyal de reticle endoplasmàtic 

en el seu extrem aminoterminal i una seqüència senyal de localització 

nuclear en la meitat. Quina serà la seua destinació? Raona la resposta. 

70. On són sintetitzades les proteïnes que formaran part de la membrana 

plasmàtica? Quin és el camí que segueixen fins que arriben a la seua 

destinació? 

71. Explica en un esquema les rutes de degradació en els lisosomes. 
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72. Explica com són classificades les hidrolases lisosomals i conduïdes al 

compartiment correcte, des del començament de la síntesi. 

73. Explica les diferències entre pinocitosi, endocitosi i fagocitosi. 

74. Explica, ajudant-te d’un dibuix, si cal, l’endocitosi mediatitzada per 

receptor. Posa’n un exemple que conegues. 

75. Fes un dibuix d’un mitocondri. Indica la composició de cada membrana i cada 

compartiment. Per què tenen els mitocondris una membrana externa i una 

membrana interna? De les dues membranes, quina deriva, en termes evolutius, 

de la membrana cel·lular de la cèl·lula eucariota ancestral? 

76. Descriu les característiques i la informació continguda en l’ADN mitocondrial. 

Comenta: 

- Les conseqüències per a la cèl·lula de diferents alteracions en aquest ADN.  
- Quins teixits seran els més afectats? Per què? 
- Repercussions per al organisme. 
-  

 

77. Què passaria si subministràrem a una cèl·lula una molècula que transformara la 

membrana mitocondrial interna en una membrana permeable als protons? En 

coneixes algun cas real en l’organisme? En cas afirmatiu, comenta la 

importància per a l’organisme. 

78. Les electromicrografies mostren que els mitocondris del múscul del cor tenen 

més densitat de crestes que les cèl·lules de la pell. Suggereix una explicació per 

a aquesta observació.  

79. Fes un esquema per a representar la importació de proteïnes mitocondrials. 

Indica  

80. Fes un dibuix d’un cloroplast. Indica la composició de cada membrana i cada 

compartiment. 

81. Tipus de plasts. Principals localitzacions i funcions de cadascun. 

82. Diferències i semblances entre el mitocondri i el cloroplast. 

83. Explica breument els mecanismes d’importació de proteïnes mitocondrials.  

84. Relaciona els defectes en els mecanismes d’importació de proteïnes 

mitocondrials amb la patologia. 
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EL NUCLI CEL·LULAR 

 

85. Quins poden ser els avantatges del nucli per a la cèl·lula eucariota respecte de la 

procariota? 

86. Fes un dibuix per a representar l’estructura del nucli cel·lular i nomena cada una 

de les parts. 

87. Esmenta 6 exemples de molècules o estructures supramoleculars que han de 

travessar el complex de porus nuclear. Indica el sentit de transport (cap a dins o 

cap a fora del nucli). 

88. Explica les diferències entre l’eucromatina i l’heterocromatina. 

89. Com serà el nucli d’una cèl·lula secretora de proteïnes? I el d’una cèl·lula 

inactiva? 

90. Explica què és el nuclèol i indica cada una de les parts. 

 
91. Defineix els termes següents: 

- Nucli 
- Nuclèol 
- Nucleosoma 
- Làmina nuclear 
- Histona 
- Organitzador nucleolar 

 

92. Defineix els següents termes: 

- Centròmer 
- Cromàtida 
- Cromosoma 
- Cromosoma politènic 
- Cromosoma plomós 

 

EL CICLE CEL·LULAR 

 

93. Fes un esquema del cicle cel·lular. Indica cada fase i els esdeveniments més 

importants que es desenvolupen en cada fase. 

94. Esdeveniments més importants de la mitosi. Comenta la importància dels 

elements del citosquelet en cada fase. 

95. Raona la següent afirmació: la quantitat de DNA nuclear d’una cèl·lula produïda 

per meiosi és la meitat de la produïda per mitosi. 
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96. Diferències entre la mitosi i la profase I de la meiosi. 

97. Beneficis de la meiosi. 

98. En la divisió cel·lular, el complex de Golgi es reparteix entre les cèl·lules filles 

mitjançant una distribució aleatòria dels fragments que s’han format durant la 

mitosi. Explica per què no funcionaria una distribució aleatòria dels 

cromosomes. Quins mecanismes asseguren una repartició idèntica de 

cromosomes durant la mitosi. 

99. Què és l’apoptosi? Explica les diferències entre apoptosi i necrosi. 

100. Defineix els termes següents: 

- Quiasma 
-  Cinetocor 
- Complex sinaptimenal 
- Diacinesi 
- Bivalent 
- Diplotè 
- Cromosoma homòleg 
- Tètrada 
- Fus mitòtic 
 

HISTOLOGIA ANIMAL 

 

101. Esmenta els teixits derivats del fulls embrionaris formats durant el procés 

de gastrulació. 

102. Defineix el terme epiteli. Classificació i funció dels epitelis. 

103. Quin tipus d’epiteli de revestiment es troba en els òrgans següents? 

Quina funció fa en cadascun? 

- Alvèols pulmonars 
- Tràquea 
- Pell 
- Oviductes 
- Intestí prim 
- Vasos sanguinis 
- Esòfag 
- Bufeta urinària 
- Estómac 

 
104. Classificació dels epitelis glandulars segons la forma de secreció de les 

substàncies i de la complexitat del conducte excretor. 
 

105. Característiques generals del teixit conjuntiu. 
 
106. Cèl·lules del teixit conjuntiu. 
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107. Classificació del teixit conjuntiu. 

 
108. Característiques moleculars de la matriu extracel·lular. 

109. Localitzacions del teixit conjuntiu dens i del lax. 

110. Característiques generals del teixit adipós.  

111. Diferències entre el teixit adipós blanc i el marró. Localització i 

funció de cadascun. 

112. Els mitocondris del teixit adipós marró produeixen calor en lloc d’ATP. 
Quin és el mecanisme implicat? 

113. Característiques generals del cartílag. 
114. Característiques moleculars del cartílag hialí. 
115. Diferències entre el cartílag hialí, l’elàstic i el fibrocartílag.  
 
116. Diferències entre la cèl·lula muscular esquelètica, llisa i del cor. 

 
117. Localització del teixit muscular esquelètic, llis i del cor. Diferències i 

semblances en el control de la contracció. 
 

118. Dibuixa un sarcòmer en cada una de les seues parts i explica els canvis 
que experimenta en el moment de la contracció muscular. 
 

119. Què es el reticle sarcoplàsmic? Quina funció té? 
 

120. Tipus cel·lulars del teixit ossi. 
 

121. Diferències estructurals entre l’os esponjós i el compacte.  
 

122. Què es el sistema de Havers? 
 

123. Explica les diferències entre l’ossificació endocondral i la membranosa. 
 

124. Defineix: 
- Osteona 
- Osteòcit 
- Conducte de Havers 
- Endosti 
- Pericondri 
- Condròcit 

 
125. Descriu les característiques ultraestructurals de la neurona. 
 
126. Fes un dibuix d’una neurona indicant el nom i funció de cada part. 

 
127. Tipus cel·lulars de la neuròglia. 

 
128. Morfologia i funció de cada cèl·lula de la neuròglia. 

 
129. Concepte de substància grisa i substància blanca. 
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130. Estructura d’un nervi perifèric. Pot fer-ne un dibuix explicatiu. 

 
131. Diferències entre un gangli espinal i un gangli vegetatiu. 

 
 

 
 

HISTOLOGIA VEGETAL 
 

132. Estructura i funció de la paret de la cèl·lula vegetal. 

133. Composició química de la paret cel·lular vegetal. 

134. Fes un dibuix d’una cèl·lula vegetal on estiguen representats els orgànuls 

característics, la membrana plasmàtica, la paret primària, secundària i la làmina 

mitjana. 

135. Diferències en la composició de la paret cel·lular primària i la 

secundària. 

136. Fes una classificació dels teixits vegetals i indica quina funció fan. 

137. Què és un meristema? Explica-ho a partir del desenvolupament 

embrionari. 

138. Classificació dels meristemes. 

139. Explica l’estructura i funcions de l’epidermis vegetal. 

140. Què son els tricomes? Fes la classificació en funció del nombre de 

cèl·lules i de la funció que realitzen. 

141. Parènquima. Característiques cel·lulars i classificació. 

142. Diferències entre el colènquima i l’esclerènquima. 

143. Components del xilema. 

144. Tipus de teixits secretors. 

145.  Defineix els termes següents i indica les característiques de les cèl·lules que els 

constitueixen: 

- Meristema 

- Floema 

- Colènquima 

- Tricoma 

- Xilema 

- Esclereida 

- Parènquima 
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