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Qualificació 9,6 sobre 10,0 (96%)

Indiqui si les afirmacions són vertaderes o falses:

Indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas

Les proteines estan en major concentració en el plasma que en el líquid
intersticial. Las proteínas están en mayor concentración en el plasma que en el
líquido intersticial 

Vertader

La concentració de clor és menor en el LIC que en LEC. La concentración de cloro
es menor en el LIC que en el LEC 

Vertader

El LEC i el LIC estan en un estat de desequilibri osmòtic. El LEC y el LIC están en
un estado de desequilibrio osmótico 

Fals

El LEC i el LIC estan en un estat de desequilibri químic. El LEC y el LIC están en
un estado de desequilibrio químico 

Vertader

El LEC i el LIC estan en un estat d'equilibri elèctric. El LEC y el LIC están en un
estado de equilibrio eléctrico 

Fals

El plasma conté una concentració menor de sodi que el líquid intersticial El plasma
contiene una concentración menor de sodio que el líquido intersticial

Fals

La concentració de sodi es menor en el LEC que en el LIC. La concentración de
sodio es menor en el LEC que en el LIC 

Fals

La concentració de potasi és menor en el LEC que en el LIC. La concentración de
potasio es menor en el LEC que en el LIC 

Vertader

Relacioni les dues columnes:
Relacione las dos columnas:

La prefussió endovenosa de Manitol al
10% hipetònic provocarà que ... (La
perfusión endovenosa de Manitol al 10%
hipertónico ocasionará que...):

les cèl·lules perdin aigua (les células pierdan agua)

Si al posar una cèl·lula en una solució la

cèl·lula perd aigua i s'encongeix es
perquè la solució és ... (Si al colocar
una célula en una solución la célula
pierde agua y se encoge es porqué la
solución es ...):

hipertònica

Si al posar una cèl·lula dins d'una
sol·lució la cèl·lula no canvia de mida es
perquè la solució és ... (Si al colocar
una célula dentro de una solución la
célula no cambia de tamaño es porqué
la solución es...):

isotónica

La prefussió endovenosa de serum
glucosat hipotònic al 5% provocarà que
... (La perfusión endovenosa de suero
glucosado hipotónico al 5% ocasionará
que...):

els erirtòcits s'inflin (los eritrocitos se hinchen)

Indiqui si les afirmacions són vertaderes o falses:

Indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas

Si la membrana plasmàtica es torna menys permeable al K+, el LIC es torna
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Si la membrana plasmàtica es torna menys permeable al K+, el LIC es torna
menys negatiu, i per tant la membrana es despolaritza.

Si la membrana plasmática se vuelve menos permeable al K+, el LIC será menos
negativo y, por tanto, la membrana se despolariza

Vertader

El sodi, clor i el calci són ions que tenen una major concentració en el LEC que en
el LIC.
El sodio, el cloro y el calcio son iones que tienen una mayor concentración en el
LEC que en el LIC. 

Vertader

Un augment de la permeabilitat de la membrana pel Ca2+,fa que el LIC es torni
mes negatiu, i per tant, que la membrana es desplolaritzi.

Un aumento de la permeabilidad de la membrana al Ca2+ ocasionará que el LIC
sea más negativo y la membrana se despolarice

Fals

Un increment de la diferència de potencial implica una repolarització de la
membrana. 
Un incremento de la diferencia de potencial implica una repolarización de la
membrana.

Fals

El potencial de membrana en repòs d'una cèl·lula està més a prop del potencial

d'equilibri del K+ que no del potencial d'equilibri del Na+.
El potencial de membrana en reposo de una célula está más cerca del potencial

de equilibrio del K+ que del potecial de equilibrio del Na+.

Vertader

Si es modifica la permeabilitat de la cèl·lula a un ió, el potencial de membrana de
la cèl·lula canvia. 
Si se modifica la permeabilidad de la célula a un ión, el potencial de membrana de
la célula cambia.

Vertader

Indiqui si les afirmacions són vertaderes o falses:

Indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas

La càrrega negativa del LIC està determinada, en gran part, per la presència de
grans proteïnes plasmàtiques i ions fosfat. La cárga negativa del LIC está
determinada, en su mayoría, por la presencia de grandes proteínas plasmáticas e
iones fosfato 

Vertader

Només les cèl·lules que poden generar un senyal elèctric tipus potencial d'acció
tenen potencial de membrana en repòs. Solo las células con capacidad de generar
una señal eléctrica tipo potencial de acción tienen potencial de membrana en
reposo 

Fals

Parlem de despolarització de la membrana quan augmenta la diferència de potecial
entre LEC i el LIC. Hablamos de despolarización de la membrana cuando aumenta
la diferencia de potencial entre el LIC y el LEC. 

Fals

El potencial de membrana en repòs està determinat per el gradient de concentració
dels ions i la permeabilitat de la membrana per a aquests ions. El potencial de
membrana en reposo está determinado por el gradiente de concentración de los
iones y la permeabilidad de la membrana a estos iones.

Vertader

El LIC i el LEC es troben en desequilibri elèctric. El LIC y el LEC se encuentran en
desequilibrio eléctrico

Vertader

Per induir un canvi en el potencial de membrana en repòs, es necessari modificar
la concentració d'un ió determinat en el LIC i el LEC . Para inducir un cambio en el
potencial de membrana de reposo, es preciso modificar la concentración de un ión
determinado en el LIC y en el LEC. 

Fals

Indica quina de les següents opcions és CERTA: 

Indica cuál de las siguientes opciones es la CORRECTA:.

Trieu-ne una:
a. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid extracel·lular, i el ió més abundant d'aquest fluid

és el K+.
El líquido de dentro la célula se llama líquido extracelular, y el ion mas abundante de este fluido es el

K+. 
b. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid intracel·lular, i el ió més abundant d'aquest fluid

és el K+.
El líquido de dentro la célula se llama líquido intracelular, y el ion mas abundante de este fluido es el

K+.

c. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid intersticial, i el ió més abundant d'aquest fluid és

el K+.
El líquido de dentro la célula se llama líquido intersticial, y el ion mas abundante de este fluido es el

K+. 
d. El líquid de dins les cèl·lules s'anomena líquid intracel·lular, i el ió més abundant d'aquest fluid

és el Na+.
El líquido de dentro la célula se llama líquido intracelular, y el ion mas abundante de este fluido es el

Na+. 
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Sense resposta

Indica quina de les següents opcions és CERTA: 

Indica cuál de las siguientes opciones es la CORRECTA:.

Trieu-ne una:
a. El LIC és el medi intern.

El LIC es el medio interno.
b. El LEC representa un 75% del total del volum del líquid corporal.

 El LEC representa un 75% del total del volumen del líquido corporal.
c. El LIC representa un 25% del total del volum del líquid corporal.

 El LIC representa un 25% del total del volumen del líquido corporal.
d. El LEC representa un 25%  aproximadament del total del volum del líquid corporal.

 El LEC representa un 25% aproximadamente del total del volumen del líquido corporal.

Sense resposta

En el següent gràfic es mostra com varia el potencial de membrana (en mV) quan hi ha un canvi de
permeabilitat de la membrana  per un ió determinat. Tria quina de les opcions és CERTA: 

En el gráfico siguiente se muestra como varia el potencial de membrana (en mV) cuando hay un
cambio de permeabilidad de la membrana para un ión determinado. Cuál de las siguientes opciones
es CIERTA:

Trieu-ne una o més:

a. B= Despolarització de la membrana degut a l'entrada de Na+ al LIC.

B= Despolaritzación de la membrana debido a la entrada de Na+ al LIC.

b. C= Hiperpolarització degut a l'entrada de Na+ al LIC.

C= Hiperpolaritzación debido a la entrada de Na+ al LIC.

c. A= Hiperpolarització degut a la sortida de K+ al LEC.

A= Hiperpolarización debido a la salida de K+ al LEC.

d. A= Despolarització degut a una retenció (tancament de canals) de K+ dins la cèl·lula.

A= Despolarización debido a una retención (se cierran canales) de K+ dentro de la célula. 

Tria la resposta més correcte. Una neurohormona...

Elija la respuesta más correcta. Una neurohormona ...

Trieu-ne una:
a. la comunicació te lloc per senyals elèctrics i químics 
b. la comunicació te lloc per senyals químics únicament.
c. actua com a senyal autocrí. Actua como señal autocrino.
d. utilitza les unions comunicants.

Sense resposta

Una molècula senyal lipofílica es pot unir...
Una molécula señal lipofílica puede unirse .....

 

Trieu-ne una:
a. a receptors nuclears, citoplasmàtics i de superficie. 
b. a receptors nuclears i citoplasmàtics, però no a recptors de superficie.
c. unicament a receptors citoplasmàtics.
d. unicament a receptors nuclears.

Sense resposta

Indica l'ordre correcte en relació a una via de transducció del senyal.
Indica el orden correcto referente a una vía de transducción de la señal:
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Trieu-ne una:
a. lligand - segon missatger - receptor - resposta cel·lular.
b. lligand - receptor - resposta cel·lular - segon missatger.
c. lligand - receptor - segon missatger - resposta cel·lular. 
d. receptor - lligand - segon missatger - resposta cel·lular.

Sense resposta

En relació a l'afirmació: "un senyal químic pot tenir efectes oposats en teixits diferents", indiqui la
resposta més correcte.

Con relación a la siguiente afirmación: "un señal químico puede tener efectos opuestos en tejidos
diferentes", indique la respuesta más correcta.

Trieu-ne una:
a. Només si utilitza diferents vies de senyalització.
b. Un senyal químic sempre tindrà igual resposta en tots els teixits.
c. Només si utilitza diferents receptors.
d. Si utilitza diferents receptors o diferents vies de senyalització. 

Sense resposta

Una entrada del ió Na+ al LIC provocarà....

Una entrada del ion Na+ en el LIC provocará....

Trieu-ne una:
a. No provoca cap canvi en el potencial de membrana.

No provoca ningun cambio en el potencial de membrana.
b. Repolarització de la membrana.

Repolarización de la membrana.
c. Despolarització de la membrana.

Despolarización de la membrana.

d. Hiperpolarització de la membrana.
Hiperpolarización de la membrana.

Sense resposta

Quina de les següents opcions és la CORRECTE respecte el potencial de membrana:

Cuál de las siguientes opciones es la CIERTA sobre el potencial de membrana en reposo:

Trieu-ne una:
a. El LIC i el LEC estan en equilibri elèctric.

El LIC i el LEC estan en equilibrio eléctrico.
b. El LIC té càrrega neta positiva.

El LIC tiene carga positiva.
c. El LEC té  càrrega neta positiva.

El LEC tiene carga positiva.

d. El LIC i el LEC estan en equilibri químic..
El LIC y el LEC se encuentran en equilibrio químico .

Sense resposta

En quin compartiment cel·lular trobem la concetració del K+ més elevada?

En qué compartimento celular encontramos la concentración de K+ mas eleveda?

Trieu-ne una:
a. El LIC.

El LIC.

b. En el líquid intersticial.
En el líquido intersticial.

c. No hi ha diferències de concentració entre LIC i LEC.
No hay diferencias de concentración entre LIC y LEC.

d. El LEC.
El LEC.

Sense resposta

Per entrar a moltes cèl·lules, la glucosa s'ha d'unir a una proteïna transportadora específica de la
membrana que l'ajuda a difondre a través d'ella sense necessitat d'energia. Aquest tipus de transport
s'anomena:
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Para poder entrar en algunas células, la glucosa se tiene que unir a una proteïna transportadora
específica de la membrana que le facilita su transporte a través de ella sin necesidad de
energía.Este transporte se denomina:

Trieu-ne una:
a. Transport actiu secundari
b. Difusió facilitada 
c. Transport actiu primari
d. Ósmosi
e. Difusió simple
f. Transport vesicular

Sense resposta

Quan hi ha un gradient de concentració d'un solut entre el LIC i el LEC: 

Cuando hay un gradiente de concentración de un soluto entre el LIC y el LEC:

Trieu-ne una:
a. Hi ha moviment del solut per òsmosi des del compartiment de menor a major concentració.

Hay movimiento del soluto por osmosi desde el compartimiento de menor a mayor concentración.
b. Hi ha moviment d'aigua per òsmosi des del compartiment de major a menor concentració.

Hay movimiento de agua por osmosi desde el compartimiento de mayor a menor concentración.
c. Hi ha moviment d'aigua per òsmosi des del compartiment de menor a major concentració.

Hay movimiento de agua por osmosi desde el compartimiento de menor a mayor concentración.

d. 
Hi ha moviment del solut per òsmosi des del compartiment de major a menor concentració.
Hay movimiento del soluto por osmosi desde el compartimiento de mayor a menor concentración.

Sense resposta

Quina de les següents afirmacions és FALSA: 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

Trieu-ne una:

a. La bomba de Na+/K+ és un tipus de transport actiu primari

b. La bomba de Na+/K+ és una proteïna transportadora que consumeix ATP.

c. La bomba de Na+/K+introdueix 3 ions Na+ al citosol i explusa 2 ions K+ a l'espai intersticial. 

d. La bomba de Na+/K+expulsa 3 ions Na+ a l'espai intersticial i introdueix 2 ions K+ al citosol.

Sense resposta

En el següent gràfic es mostra el resultat d'un experiment on es va col·locar una cèl·lula que
inicialment no tenia glucosa en el LIC, en una solució que contenia glucosa.
Quin/s dels següents processos queden representats en el gràfic? (més d'una resposta pot ser
correcta).

En el gráfico siguiente se muestra el resultado de un experimento en el cual se colocó una célula
que inicialmente no tenir glucosa en el LIC en una solución que contenía glucosa. Indique cual/les de
los siguientes procesos quedan representados en el gráfico. (Pueden ser correctas más de una
respuesta.)

Trieu-ne una o més:
a. Difusió simple 
b. Transport actiu
c. Difusió facilitada
d. Saturació 
e. Ósmosi
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