
Proba de recuperación 1º BACHILLERATO-B 

Esta proba de recuperación vai dirixida aos alumn@s que teñen suspensas a 

primeira e segunda avaliacións e non fixeron a proba de recuperación oral. 

Estará dispoñible na aula virtual dende o mércores 10 de xuño, deberá 

cubrirse a man (con bolígrafo azul ou negro) e entregarse por correo 

electrónico antes das 16:00 do venres 12 de xuño. 

 

Proba de recuperación 1ª EVALUACIÓN 

1-Clasifica os seguintes bioelementos , atendendo a clasificación en base ao seu 

porcentaxe: 

Fe, Ca, Cl, Mg, C, P, K, N 

2- Explica o proceso de osmose ,cunha planta que está a ser regada con auga 

salgada. 

3- Qué tipo de molécula é o colesterol?  Cal é a súa importancia biolóxica? 

4-Indica os compoñentes dun nucleótido. Qué enlace se establece para enlazar a 

unión entre nucleótidos? 

5- Cómo é posible realizar o paso de ARN a ADN? Qué tipo de “organismos” o 

poden facer? 

6-Debuxa a anafase II , dunha célula 2n=4. 

7-Cal é a importancia biolóxica da meiose? 

8- Sinala a función do retículo endoplasmatico liso e rugoso. 

9-Debuxa un cloroplasto indicando as partes que o compoñen así como as zonas 

onde se levan a cabo as distintas fases da fotosíntese. 

10- Explica os procesos do metabolismo celular. 

 

 

Proba de recuperación 2ª EVALUACIÓN 

1-Explica a biodiversidade específica. 

2-Que explica a teoría evo-devo? 

3-Pon un exemplo de especie cosmopolita e outro de especie endémica. 

4-Indica a clasificación establecida por Woese e as diferenzas coa de Thomas 

Cavalier-Smith. 



5- Mediante un esquema establece a clasificación do reino metafita e indica cal é a 

diferenza ,no proceso de nutrición, entre os mofos e os fentos. 

6-Explica o proceso de translocación nas plantas. 

7-Debuxa a estructura interna dunha raíz primaria e marca as diferenzas cunha 

raíz secundaria. 

8-Explica por que os estomas se atopan no envés das follas? 

9-Explica o intercambio de gases nos vertebrados. 

10-Explica a función de relación nas metafitas. 

 

 

 


