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1. Aquesta fotografia correspon a un tipus determinat de cèl·lula:

(a) És tracta d'una 
Procariota o Eucariota; 
Animal o vegetal? Quins 
detalls ho justifiquen?

(b) Com es podria calcular 
la mida real (diàmetre per 
exemple) d’aquesta cèl·lula?

(c) Posa noms a totes les 
estructures cel·lular que 
s’assenyalen

(d) Compara aquesta foto 
amb la de sota, creus que és 
del mateix tipus?  Què ho 
justifica?

(e) El fet que hi hagi un 
REP (ER) tant desenvolupat, 
parla d’algun tipus concret de 
cèl·lules? 

(f) Identifica les 
estructures que s’assenyalen 
a les dues imatges

BurKitt;Young,Heath; Histologia funcional. Alhambra Longman, 1993.

BurKitt;Young,Heath; Histologia funcional. Alhambra Longman, 1993.

2. Raona les següents qüestions

(a) Digues quin tipus de proteïnes es diferencien a la membrana d’acord amb el model de 
mosaic fluid. Explica quin paper tenen a l’activitat de la membrana

(b) Justifica amb algun exemple concret per què es diu que la membrana transfereix informació 
i determina la identitat cel·lular
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(c) A què es deguda la fluïdesa de la membrana plasmàtica?. Quin paper desenvolupa en ella el 
colesterol

(d) Per què es diu que la bomba Na/K és un mecanisme de transport actiu?. Com contribueix 
aquest sistema de transport a mantenir la polaritat de les membranes?

3. Si  observéssim  el  bacteri  Anabaena  cylindrica amb el  microscopi  electrònic,  a  2000 
augments, la seva mida aparent seria de 0,4 cm.

(a) Quina és la seva mida real?. Expressa el resultat en micròmetres.

(b) Si una cèl·lula hepàtica mesura uns 35 micròmetres, quina de les dues és més gran?. 
Quantes vegades, aproximadament?.

(c) A quina mida aparent visualitzarem, a 60 augments, un espermatozoide humà que mesure 
50 micròmetres.

4. En 1977 es va aïllar una proteïna de membrana transportadora de glucosa i vuit anys 
més tard es va dilucidar la seva seqüència d’aminoàcids. Aquesta proteïna està formada 
per una cadena de 492 aminoàcids, organitzats en 25 segments. Tretze d’aquests, molt 
hidrofílics, s’alternen amb altres dotze hidrofòbics

(a) De quin tipus de proteïna de membrana es tracta?

(b) Representa l’estructura d’aquesta proteïna en una bicapa lipídica

(c) Com pot aconseguir aquesta estructura transportar la glucosa cap a l’interior cel·lular?

5. Indica els processos bioquímics o fisiològics relacionats amb els orgànuls següents:

(a) Ribosomes:

(b) Lisosomes:

(c) REL:

(d) Aparell de Golgi:

6. Les imatges A i B són microfotografies de cèl·lules tenyides amb blau de metilè. Una 
d’elles correspon a cèl·lules animals (mucosa bucal humana) i l’altra a cèl·lules vegetals 
(epidermis de ceba).

(a) Calcula el nombre d’augments amb què està feta la imatge B i identifica quina imatge 
correspon a les cèl·lules animals i quina a les vegetals. Explica la teua opció 

7. Els termes següents es poden relacionar amb un mateix procés: cos residual, complex de 
Golgi, endosoma, fagocitosi, lisosoma primari, exocitosi, lisosoma secundari. Digues de 
quin procés es tracta, fes un dibuix esquematitzant-lo i explica el significat biològic de 
tot el procés.

8. Explica el significat de la frase següent:  L’aparell de Golgi es troba morfològicament i  
fisiològicament polaritzat. Fes un dibuix que ho esquematitze.
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9. La imatge correspon a una part d’una cèl·lula, observada al microscopi

(a) Calcula el nombre 
d’augments amb què està feta 
aquesta microfotografia. 

(b) Amb quin tipus de 
microscopi s’ha fet aquesta 
microfotografia? Justifica la 
resposta

(c) Identifica les estructures 
indicades.

10.Pots  observar  un  diagrama  i  una  microfotografia  d’una  de  les  estructures  més 
dinàmiques  de  les  cèl·lules.  Es  tracta  del  sistema  de  Golgi.  Els  científics  dedueixen 
aspectes dinàmics de la cèl·lula, entre d’altres, a través de fotografies microscòpiques.  

(a) Pots identificar 
estructures a la foto que 
estiguin reflectides al 
diagrama?

(b) Creus que sempre 
és possible fer aquest 
tipus d’identificacions?

(c) Coneixes altres 
tècniques relacionades 
amb l’estudi de les 
cèl·lules? Explica en què 
consisteixen

BurKitt;Young,Heath; Histologia funcional. Alhambra Longman, 1993

11.Hi ha diverses localitzacions on les proteïnes poden ser sintetitzades, en funció de la 
seva destinació o funció.

(a) Explica el recorregut d’una glicoproteïna de la membrana plasmàtica des de que comença la 
seua síntesi fins que aplega a la membrana

(b) Fes un esquema del camí que segueixen les proteïnes adreçades a ser secretades per la 
cèl·lula.

(c) En què es diferencia el recorregut d’ambdós tipus de proteïnes des de que comença la seva 
síntesi fins que arriben a la seva destinació final?

(d) Una vegada incorporada a la membrana, pot la glicoproteïna canviar d’orientació, quedant 
la part glucídica cap a dins de la cèl·lula?.
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12.Aquestes  microfotografies  (  A,  B  i  C)  mostren l’epiteli  intestinal,  les  cèl·lules  que el 
formen,  amb  els  seus  nuclis  i  les  seves  microvellositats,  que  solen  tenir  0’5µm  de 
longitud.

(a) Amb quin (o quins) tipus de microscopi  s’han 
fet aquestes fotos? Pots comparar-les?

(b) Amb quant augments de diferència està feta 
la foto B respecte de la C? BurKitt;Young,Heath; Histologia funcional. 

Alhambra Longman, 1993

13.El següent text és un fragment adaptat d’un article aparegut al diari El País el juliol de 
1999.

S’ha desxifrat el genoma de Rickettsia prowazekii, bacteri causant d’un tipus de tifus, i s’ha pogut comprovar que d’una rickettsia primitiva 
van derivar els actuals orgànuls productors d’ATP de les cèl·lules eucariòtiques.

(a) Justifica a quin orgànul cel·lular s’està referint  el text i explica un parell de semblances que 
poden tenir aquests orgànuls amb els bacteris actuals.

(b) Fes un dibuix de la ultraestructura d’aquest orgànul, assenyalant les seves parts principals.

(c) Les  rikettsies són el que s’anomena paràsits intracel·lulars obligats, és a dir, que només 
poden viure dins de les cèl·lules humanes o d’altres animals les quals infecten. Hi ha un altre tipus 
de paràsits intracel·lulars obligats que no tenen organització cel·lular. Esmenta’ls i fes un esquema 
de la seva estructura assenyalant-hi les parts principals.

14.  Indica si  les següents dades són compatibles o incompatibles amb la teoria que els 
mitocondris procedeixen de bacteris primitius que viuen en simbiosi a l’interior de les 
cèl·lules eucariòtiques:

✔ Una cèl·lula eucariòtica típica conté de l’ordre de 2000 mitocondris, la grandària dels quals 
és semblant al dels bacteris.

✔ Els mitocondris posseeixen diverses còpies d’una molècula d’ADN circular, sense histones.
✔ Els ribosomes mitocondrials són 70s i no 80s com els del citosol.

✔ Els mitocondris posseeixen dues membranes: una externa llisa i altra interna plegada que 
conté els enzims de la cadena respiratòria.
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15.En la fotografia de la dreta apareixen llevats i bacteris

(a) Identifica els dos organismes. Com ho 
justifiques?

(b) Relaciona les seves mides

(c) Llegeix el número d’augments d’aquest 
microscopi i digues de quin tipus és.

(d) Compara-la amb la foto següent on hi ha 
bacteris i cèl·lules de l’epiteli bucal humà, comenta en 
cinc línies les diferències entre les dues imatges.

(e) En quin tipus de microscopi s’ha obtingut la 
segona imatge? Justifica-ho 

(f) Calcula el diàmetre real (mitjà) de les cèl·lules 
epitelials.

16. Les  cèl·lules  eucariotes  es  caracteritzen  per  una  elevada  complexitat  estructural. 
Completa el següent quadre que relaciona orgànuls i estructures cel·lulars amb la seva funció a 
la cèl·lula.

COMPONENT ESTRUCTURA FUNCIÓ
Orgànuls globulars originats 

a partir del complex de Golgi i 
amb un elevat contingut 

d’enzims hidrolítics

Citoesquelet

Estructures formades per 
DNA i proteïnes

Sèrie de replegaments 
membranosos amb ribosomes 

adossats a la seva cara externa 
que delimiten una cavitat 

anomenada lumen

Complex de Golgi

Curs 2010-2011 1r BAT BIOLOGIA

1000



17.Aquest  diagrama  mostra  una  cèl·lula 
____________  amb  tots  els  seus 
orgànuls.  Identifica'ls  i  esmenta'n  les 
seves funcions

R.V.Krstic; Ultraestructura de las células de los mamíferos.
 Eunibar, Barcelona 1979.

18.La imatge microscòpica correspon a una part d'un  hepatòcit (cèl·lula  del  fetge).  S’hi 
poden veure els grànuls de glicogen com unes partícules fosques (1 cm = 10.000 µm).

(a) Quants augments té la imatge microscòpica?

(b) Quina mida aproximada té el grànul de glicogen del requadre i amb quin tipus de microscopi 
es poden veure aquests grànuls? Raona la resposta.

(c) Què és el glicogen i quina importància biològica té?

(d) Les cèl·lules vegetals tenen glicogen? Raona la resposta
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19.Un  bacteri  és  ingerit  per  fagocitosi  per  un  macròfag  (cèl·lula  del  nostre  sistema 
defensiu) i després és digerit al seu interior. 

(a) Indica els orgànuls que participen en la ingestió i la digestió del bacteri i quines són les 
funcions específiques. Realitza dibuixos esquemàtics per aclarir les explicacions.

(b) Indica dues raons per les quals els enzims lisosòmics no degraden les macromolècules que 
es localitzen en el citosol d’una cèl·lula.

(c) Explica la relació que existeix entre el reticle endoplasmàtic, el complex de Golgi i els 
lisosomes.

(d) Quan es produeix el fenomen de l’exocitosi hi ha una fusió de la membrana de la vesícula 
secretora amb la membrana plasmàtica. Què fa la cèl·lula amb l’excés de membrana?

20.Assenyala les semblances i les diferències entre mitocondris i cloroplasts.

21.Aquestes imatges de microscòpia electrònica de transmissió corresponen a dues regions 
d’una cèl·lula eucariota animal. Les fletxes mostren dues estructures membranoses de la 
cèl·lula.

(a) Quina estructura cel·lular assenyalen les fletxes de la figura 1? Quina és la seva funció més 
destacada?

(b) Quina estructura cel·lular assenyala la fletxa de la figura 2? Quina és la seva funció més 
destacada?

(c) Estableixen aquests dos compartiments cel·lulars alguna mena de relació funcional entre si? 
I amb els lisosomes? 

(d) Quina seria la mida real de les estructures de la figura 1? (ens referim a la longitud). Dóna 
el resultat en µm i en  Å. 

(e) Quin altre tipus de M:E  coneixeu? En què es diferencien?

22.Un alumne de batxillerat  ha estat  observant  extensions  de  sang humana.  En  el  seu 
quadern  ha  dibuixat  el  camp òptic  i  les  observacions  de  les  cèl·lules  que  ha  pogut 
realitzar al microscopi òptic.

(a) A quants augments ha fet aquesta observació? Calcula en micròmetres el diàmetre real de 
la cèl·lula que l’alumne ha anomenat com granulòcit

(b) La figura de la dreta és un dibuix de la imatge d’un granulòcit obtinguda per microscòpia 
electrònica. Indica com es diu el procés que s’observa a la imatge i descriu les seves fases 
principals.

(c) Assenyala clarament en el dibuix amb una fletxa cadascuna de les següents estructures 
cel·lulars o orgànuls.

a. pseudopodi
b. mitocondri
c. complex de Golgi
d. lisosomes
e. reticle endoplasmàtic rugós.

Curs 2010-2011 1r BAT BIOLOGIA




