
ACTIVIDADES E EXERCICIOS 1 BAC BIOLOXÍA XEOLOXÍA

Na aula virtual temos videos , apuntes  e exercicios dos temas da segunda avaliación
actualizaré algúns dos contidos nos próximos días.

Todos os temas do texto teñen múltiples actividades , sería interesante que despois de
estudiar os temas as fixérades

1. Facer e explicar un  listado de términos usados en cada tema

2. Facer os debuxos das células e orgánulos celulares

3. Fixarse nas diferencias entre os tipos elulares

4. Buscar videos en youtube sobre Mitosie e Meiose para entender ben a diferencia 
entre unha e outra

5. Clarificar conceptos básicos :cromosoma, cromatina, cromátida, cromosoma 
homólogo,

6. procariota eucariota, célula somática, célula xerminal, haploide, diploide, interfase..

7. Entender  e saber o significado biolóxico de mitose e meiose

8. Buscar videos en youtube para entender a teoria endosimbiontica , enunciada por 
Lyn Margulis. 

9. Saber explicar en que se basó Lyn margulis para enunciar su teoría.

10. Buscar información sobre los tejidos estudiados, e sobretodo ver moitas imaxes , 
tratade de explicalas.

11. Ordena as seguintes imaxes. De que proceso se trata.



b) Explica que é: 
Carbono asimétrico
Grasa Insaturada
Nucleótido
Enlace hemiacetálico
Estructura terciaria de una proteina

Sabrias con que se corresponden a imaxes seguintes?



1. Define os seguintes conceptos:  (SOBRE TECIDOS ANIMAIS E VEXETAIS)
(algúns aún non os vimos)

Células de schwan

Nucleoide

Tilacoide

Estomas, 

Conducto de Havers

Células de neuroglía, 

Células caliciformes, 

Tétrada

Pericondrio

Miosina



3.
                Cales son as células que realizan funcións de nutrición no   
tcido nervioso?

En que etapa da mitose estan os cromosomas nos 
polos celulares

En que etapa se duplica o ADN 

Que nome recibe a unidade funcional da fibra 
muscular?

Os cromosomas de un par chámanse...

As copias de cada cromosoma chámanse..

A recombinación xénica prodúcese en ...

Cal é a función do cambium?

Que células migrantes conteñen os tcidos conectivos? 

                       Onde se gardan os factores de coagulación

4.- Que tipo de tecido encontramos en :

Vasos sanguíneos

Epífise dos osos

Tendóns

Tabique nasal

Dermis da pel

Vexiga urinaria

Nervaduras das follas

Conten os cloroplastos

Conduce savia elaborada

Ápice da raiz

5.-Relaciona os terminos de unha columna con os de a outra , poñendo a número 
correspondente na segunda



1. Microvellosidades Células con capacidad de división

2. Felóxeno Abundante sustancia intercelular

3. Floema Suber

4. Esclerenquima  Células vivas

5. Condroblastos Eitrocitos

6. Cartílago Epitelio simple prismático

7. Muscular Tecido conxuntico

8. Periósteo Escasa sustancia intercelular

9. Sen núcleo Linfocitos

10. Anticorpos Células mortas


