
EXAMEN 1r Batxillerat.          ELS ÀCIDS NUCLEICS. Opció A 
 

 NOM I COGNOM:______________________________________ DATA:____________ 
1.- L’experiment de Meselson i Stahl van servir per descobrir quina de les diverses 
hipòtesis sobre la duplicació de l’ADN era la correcta. Observi l’esquema de l’experiment i 
respongui les preguntes que hi ha a continuació:  

v 

a) Quines són les 3 possibles hipòtesis de la duplicació de l’ADN? Expliqui-les. [0.9 punts] 

b) Faci un esquema representant les 3 possibles hipòtesis de la duplicació de l’ADN. [0.6 
punts] 

c) Per què s’utilitza per marcar l’ADN el nitrogen i no el carboni, l’hidrogen o l’oxigen? 
Raoni la resposta. [0.4 punts] 

e) Basant-se en aquest esquema, quines van ser les conclusions de l’experiment? Expliqui 
com s’han obtingut aquestes conclusions. [1 punt] 
 

2. Observi el següent esquema i col·loqui el nom dels punts que s’indiquen. [1 punt] 
Contesti a les preguntes següents:  

 
 

a) Per què el filament retardat se sintetitza de manera discontínua? Raoni la resposta. 
[0.5 punts] 
 

b) Perquè el filament discontinu tarda més a sintetitzar-se si té més punts d’iniciació?  
[0.5 punts] 
 

3. Relacioni el concepte amb la definició [0.6 punts] 
 

1. Gen   Ésser que té dos cromosomes de cada tipus. 
2. Locus   Ésser que només té un cromosoma de cada tipus. 
3. Diploide   Fragment d’àcid nucleic que duu informació per a un caràcter. 
4. Haploide   Cadascun dels diferents gens que poden ocupar una mateixa 

localització. 
5. Gen dominant   És el lloc que ocupa un gen en el cromosoma 
6. Al·lel   Gen que imposa la seva informació. 



EXAMEN 1r Batxillerat       LA DUPLICACIÓ DELS  ÀCIDS NUCLEICS. Opció A 
NOM I COGNOM:_______________________________DATA:_____________________ 

4. Observi el següent esquema i contesti les següents preguntes:  
 

 
 

a) En quins organismes té lloc aquest procés? Raoni la resposta. [0.4 punts] 
 

b) Completi la següent taula: [2.4 punts, 0.1 per nom i 0.2 per funció] 
 

Nº Nom de la molècula Funció 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
 

c) Els punts 9, 10 i 11 indiquen llocs importants dins del procés. Quin nom reben? [0.3 
punts] 

9  
10  
11  

5. Observi el següent esquema - resum dels diversos processos de l’expressió del 
missatge genètic i completi’l. [0.4 punts] 
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extra. Observi l’esquema i completi’l: [1.5 punts] 

 


