
001   V/F El bosc que va travessar la caputxeta vermella era molt més fosc que els de 
Montbui.

002   V/F El marfull, l'aladern, el llentiscle i l'arboç constitueixen l'estrat arbustiu alt d'un 
alzinar.

003   V/F Les molses i les cues de cavall pertanyen a la divisió dels Briòfits i les falgueres i 
les hepàtiques pertanyen a la divisió del Pteridòfits.

004   V/F La divisió dels Espermatòfits només comprèn les gimnospermes i les angiospermes.

005   V/F Dels pinyons dels panellets no n'hauríem de dir fruits secs.

006   V/F Quan mengem ametlles, cacauets, avellanes, anous, moresc o pipes diem que 
mengem fruits secs, però seria millor dir que mengem llavors.

007   V/F Les màquies són comunitats vegetals esclarissades on hi acostumen a predominar 
els brucs, les estepes i els romanins.

008   V/F Les brolles són conjunts vegetals força desproveïts d'arbres i amb predomini de 
l'estrat arbustiu alt.

009   V/F Els arbres caducifolis són els més típics a Montbui i a la major part del clima 
mediterrani.

010   V/F Algunes sals minerals com els nitrats s'incorporen al medi cel·lular vegetal dels 
pèls absorbents de les plantes per simple difusió.

011   V/F Si la concentració salina del sòl fos hipertònica respecte de la concentració salina 
intracel·lular, les plantes es deshidratarien.

012   V/F Si una planta transpira molt poc, creixerà molt lentament.

013   V/F La fotosíntesi té lloc en dues fases, però només en depèn de la llum la segona fase.

014   V/F A la primera fase de la fotosíntesi es trenca la molècula d'aigua per a generar 
poder reductor i l'oxigen es desprèn cap a l'atmosfera. 

015   V/F El teixit que fa predominantment la fotosíntesi en l'anomenat parènquima 
clorofíl·lic.

016   V/F La fotosíntesi es dóna dins d'uns orgànuls anomenats mitocondris, que contenen 
uns pigments com la clorofil·la verda.

017   V/F Anomenem variables ambientals a les característiques ambientals que poden 
prendre valors diferents.

018   V/F Al laboratori s'hi simulen processos naturals on es fixen totes les variable excepte 
una que és la variable dependent.

019   V/F La paret cel·lular vegetal de cel·lulosa impedeix que la cèl·lula mori per l'elevada 
pressió osmòtica del seu citoplasma.



020   V/F La paret cel·lular està entre la membrana plasmàtica i el citoplasma. 

021   V/F Els cloroplasts es veuen millor amb el microscopi electrònic amb el qual es veu molt 
bé el color verd de la clorofil·la. 

022   V/F Totes les cèl·lules vegetals tenen cloroplasts. 

023   V/F Totes les cèl·lules vegetals tenen grans vacúols.

024   V/F No hi ha cap cèl·lula vegetal que tingui centríols o flagels.

025   V/F La lignina és un polisacàrid molt abundant a la fusta.

026   V/F L'arboç, les estepes, els brucs i les argelagues (gatoses) prefereixen les obagues.

027   V/F Pins, avets, cedres i ginebres són espermatòfits gimnospermes.  

028   V/F La majoria d'espècies vegetals actuals són espermatòfits angiospermes.

029   V/F La família de les gramínies és molt important per a la dieta humana i són  
dicotiledònies.

030   V/F Les molses, com la resta de vegetals i a diferència de les algues, tenen vertaders 
teixits conductors.

031   V/F Els pteridòfits es reprodueixen per espores en comptes de fer-ho mitjançant 
llavors.

032   V/F La major part del carbó del món (hulla) és va formar fa uns 300 m.a. a partir dels 
troncs dels pteridòfits que formaven grans boscos.

033   V/F És molt freqüent trobar com d'una soca d'alzina tallada fa molts anys en surten 
unes quantes de mida similar. 

034   V/F És molt freqüent trobar com d'una soca de pi tallat fa molts anys en surten uns 
quants rebrots de mida similar.

035   V/F L'heura creix millor a les obagues que a les solelles.

036   V/F Les arrels caulogèniques són les que surten de les tiges de les heures per a 
arrapar-se a les escorces dels arbres.

037   V/F Les punxes (espines rígides) dels esbarzers ajuden a fixar-se a alguna superfície 
de suport.

038   V/F Els arítjols i les parres tenen tiges volubles per a subjectar-se. 



039   V/F Els lligaboscs tenen circells per a subjectar-se.

040   V/F Les plantes enfiladisses representen una adaptació per a aconseguir més llum 
sense haver de desenvolupar grans tiges.

041   V/F Les plantes enfiladisses abunden a les obagues i a les fondalades dels torrents i 
rieres.

042   V/F S'anomena tropisme al moviment que fa en el creixement d'un vegetal com a 
resposta a algun estímul.

043   V/F Una arrel normalment té un geotropisme positiu i una tija té geotropisme negatiu.

044   V/F Les auxines són unes hormones vegetals que abunden més en els teixits més vells.

045   V/F Si a una tija li arriba la llum només d'un costat, és en aquest costat on es produirà 
més auxina.

046   V/F L'auxina fa que les cèl·lules deixin de créixer o almenys en retarden el seu 
creixement.

047   V/F El tigmotropisme és la curvatura d'una planta que li facilita orientar-se cap a la 
llum.

048   V/F Les larves dels escarabats piloters i algunes espècies de mosques són copròfags. 

049   V/F Els organismes copròfags i els detritívors no són pròpiament descomponedors.

050   V/F La majoria dels fongs de la virosta d'un bosc són sapròfags.

051   V/F Quan collim un rovelló d'un lloc és molt provable que n'hi puguem continuar collint 
uns quants anys en el mateix lloc, quan en sigui temps. 

052   V/F Hi ha fongs paràsits i n'hi ha de simbionts, però sempre són heteròtrofs.

053   V/F Les basses són indrets que caldria eliminar perquè  s'hi acumulen un munt 
d'organismes indesitjables com mosquits, espiadimonis, gripaus i serps.

054   V/F Diem plantes hidròfites a les que viuen a l'aigua d'una bassa i diem que són 
higròfiles les que viuen als marges de la bassa.

055   V/F Hom considera que una inundació i un incendi són canvis naturals.

056   V/F Hom considera que les hores que dormim i les que estem desperts responen a un 
ritme.

057   V/F Hom considera que la grafiosi (una malaltia produïda per un fong i propagada per un 
escarabat) dels oms europeus és una fluctuació.



058   V/F Diem que un canvi en la composició d'individus d'una biocenosi és un canvi 
quantitatiu.

059   V/F Mida de la població = reproducció + emigració – (mortalitat + immigració)

060   V/F La mida d'una població només depèn de les variables ambientals d'un biòtop.

061   V/F Els ecosistemes tendeixen a reduir les fluctuacions en el nombre d'individus de 
cada espècie.

062   V/F Els insectes pal del laboratori provenen d'unes poblacions que provenen de la Índia 
i només mengen heura. Si aconseguissin establir-se als boscos de Montbui on no hi 
manca l'heura, seria una colonització.

063   V/F Hom considera que actualment l'espècie humana està patint un creixement 
exponencial.

064   V/F Anomenem capacitat de càrrega al nombre mínim d'individus d'una població que un 
ecosistema pot mantenir sense que s'extingeixi. 

065   V/F Una successió ecològica representa un canvi quantitatiu i qualitatiu.

066   V/F En una successió ecològica les espècies pioneres o oportunistes utilitzen la 
estratègia de la k.

067   V/F Les estrategues de la r acostumen a tenir un creixement exponencial.

068   V/F Els porcs senglars són considerats estrategues de la r perquè es reprodueixen 
molt.

069   V/F Diem que una successió és una successió primària quan abans no hi havia hagut cap 
ecosistema en un indret.

070   V/F En una successió secundària gairebé sempre hi ha formes de resistència que 
faciliten el procés de colonització.

071   V/F S'anomena clímax a l'estadi de més maduresa d'una successió.

072   V/F Tots els ecosistemes tendeixen al clímax, però rarament l'assoleixen.

073   V/F En el clímax d'un ecosistema, la producció és màxima.

074   V/F Una pineda de pi blanc ben desenvolupada de Montbui es considera que està en el 
clímax d'una successió ecològica.

075   V/F Les esponges es reprodueixen asexualment per gemmació.

076   V/F Els cnidaris tenen un tub digestiu que comença a la boca i acaba a l'anus.



077   V/F Els anèl·lids tenen un sistema circulatori obert com la majoria d'invertebrats.

078   V/F Els mol·luscs tenen un peu que secreta la closca.

079   V/F Els equinoderms tenen un aparell circulatori i respiratori ben diferenciats.

080   V/F Els artròpodes es caracteritzen per tenir una metamerització molt aparent.

081   V/F Els crustacis tenen dos parells d'antenes.

082   V/F Els quelícers són uns apèndix que tenen al davant de la boca tots els insectes.

083   V/F La columna vertebral és pròpia de tots els cordats.

084   V/F Tots els peixos i amfibis són poiquiloterms.

085   V/F Probablement un grup de rèptils va donar lloc als mamífer i una altre als amfibis.

086   V/F Tots els mamífers són homeoterms i les aus també.

087   V/F Els rèptils i els ocells tenen escates còrnies.

088   V/F No tots els mamífers són vivípars.

089   V/F Les esponges no tenen esquelet

090   V/F Tots els animals que respiren aire ho fan amb pulmons.

091   V/F Els cnidaris tenen simetria pentaradial.

092   V/F Hi ha peixos cartilaginosos i peixos ossis.

093   V/F Els amfibis es divideixen en anurs i urodels, entre altres ordres.

094   V/F La classe dels rèptils es divideix en l'ordre dels quelonis (tortugues), ofidis 
( serps), saures (sargantanes) i cocodrilians, entre d'altres ordres.

095   V/F Bogars i canyissars són formats per plantes hidròfites.



096   V/F Les euglenes tenen una taca ocular i dos flagels de diferent mida, a més d'un gran 
cloroplast amb el qual fa la fotosíntesi.

097   V/F Les diatomees es caracteritzen per tenir la cèl·lula dins de dues teques calcàries 
que s'ajusten com una capseta de Petri.

098   V/F Hi ha algunes espècies d'algues criptòfites sense pigments i per tant són 
heteròtrofes.

099   V/F Els ceratiums són algues unicel·lulars molt freqüents en aigües estancades que es 
caracteritzen per tenir tres banyetes i dos flagels desiguals.

100   V/F Possiblement les plantes van evolucionar de les algues cloròfites.

101   V/F Les algues cloròfites tenen clorofil·les semblants a les de les plantes, midó com a 
substància de reserva i cel·lulosa a les parets cel·lulars.

102   V/F Les rodòfites són algues pluricel·lulars amb fucoxantina que abunden als mars 
càlids.

103   V/F Possiblement l'ésser viu més llarg del món sigui una alga roja del gènere 
Sargassum.

104   V/F Tot i que Nostoc forma llargues cadenes de cèl·lules que fan la fotosíntesi, no es 
considera del regne dels protoctists.

105   V/F Les cèl·lules d'un home són totes diploides sense excepció.

106   V/F Els òvuls i espermatozoides són gònades que es produeixen en els ovaris i testicles 
respectivament i que anomenen conjuntament gàmetes.

107   V/F A les plantes després d'una meiosi una cèl·lula pot dividir-se mitjançant mitosis 
moltes vegades.

108   V/F En general, als animals després d'una meiosi s'obté una cèl·lula que no pot tornar-
se a dividir i només sobreviurà si pot realitzar la fecundació. 

109   V/F En una molsa, d'una espora en neix un individu que anomenen esporòfit.

110   V/F Un gra de pol·len conté un gametòfit masculí.

111   V/F A totes les plantes hi ha una alternança de generacions amb gametòfits i 
esporòfits que poden viure independentment els uns dels altres.

112   V/F Una llavor conté un primordi de planta que espera tenir les condicions òptimes per 
a germinar i desenvolupar-se.

113   V/F Quan mengem un préssec representa que ens mengem la paret de l'ovari de la flor 
que s'ha engruixit molt.

114   V/F El que mengem d'una cirera són les dues primeres capes de l'exocarpi que consta 
de tres parts: el pericarpi o pell, el mesocarpi o polpa i l'endocarpi.



115   V/F Els gàmetes i les espores dels briòfits són haploides.

116   V/F Els pètals d'una flor constitueixen el calze.

117   V/F Cada estam consta d'una antera i d'un filament i el seu conjunt és l'androceu.

118   V/F Un gineceu pot estar format per un carpel o per més d'un.

119   V/F Un carpel pot contenir un òvul (ovocèl·lula) o més d'un.

120   V/F Una flor zigomorfa és una flor que presenta simetria radial.

121   V/F A diferència dels éssers vius, les màquines com una motocicleta no presenten 
autopoesi.

122   V/F Actualment hom creu que les condicions per a l'aparició de la vida havien de ser 
com les de les basses intermareals, xemeneies hidrotermals o de fora del nostre 
planeta.

123   V/F Si un planeta no ha tingut mai aigua, segur que no hi haurà aparegut vida com la que 
coneixem.

124   V/F Segurament que els rajos còsmics tan perjudicials pel nostre DNA haurien  
facilitat la formació de molècules orgàniques precursores de la vida.

125   V/F Segurament que abans que no aparegués la primera cèl·lula hi hauria un munt 
d'agregats moleculars més o menys complexos dins un medi aquós.

126   V/F Les primeres cèl·lules deurien assemblar-se a les procariotes actuals.

127   V/F Les primeres cèl·lules deurien ser autòtrofes i fotòtrofes

128   V/F Al principi l'oxigen devia ser un contaminant letal per a la majoria d'éssers vius.

129   V/F El nucli, els plasts i els mitocondris tenen una doble membrana cel·lular.

130   V/F Probablement la cèl·lula eucariota té l'origen en una relació de simbiosi entre 
diferents éssers vius.

131   V/F Els primers organismes que van viure fora de l'aigua de manera permanent van ser 
artròpodes.

132   V/F Les algues no necessiten cutícules impermeables ni teixits esquelètics per a 
mantenir-se dretes i fer la fotosíntesi.

133   V/F La majoria de grups d'éssers vius van aparèixer al cambrià, fa entre 600 i 500 m.a.



134   V/F En els animals, un fílum pot contenir diverses classes, una classe diverses famílies i 
una família diversos ordres.

135   V/F Alguns protoctists degueren evolucionar i donaren lloc a les plantes, fongs, líquens 
i animals de manera independent.

136   V/F Les esponges, com tots els animals, tenen teixits, òrgans i aparells i sistemes.

137   V/F Les esponges s'havien classificat en el regne vegetal fins que es va comprovar com 
creaven corrents d'aigua i tenien un desenvolupament embrionari inicialment 
semblant al de la resta d'animals. 

138   V/F Els virus són éssers vius que s'inclouen en el regne dels moneres.

139   V/F Els cianobacteris (algues blaves) són un tipus d'arqueobacteri perquè van ser els 
primers fotosintetitzadors coneguts.

140   V/F Actualment els bacteris tenen molt poca importància en els estudis de 
biotecnologia.

141   V/F Tots els bacteris es reprodueixen asexualment per bipartició (divisió binària).

142   V/F Alguns bacteris poden intercanviar DNA entre ells en algun dels tres processos 
següents: conjugació, transducció i transformació.

143   V/F El fitoplàncton és el responsable de la producció del 50 % de l'oxigen atmosfèric.

144   V/F No es coneix cap vegetal ni protoctist que sigui paràsit humà.

145   V/F Tots els fongs es reprodueixen sexualment mitjançant espores.

146   V/F Gairebé tots els fongs són aerobis, però alguns llevats poden créixer sense oxigen.

147   V/F Els fongs pluricel·lulars tenen un cos vegetatiu anomenat hifa format per uns 
filaments de cèl·lules entrelligats anomenats micelis. 

148   V/F Tots els fongs són descomponedors amb digestió externa.

149   V/F La fotosíntesi d'una planta es fa en un teixit anomenat meristema.

150   V/F Les fanerògames són les plantes conegudes com a espermatòfits.

151   V/F Molses i equisets són briòfits i falgueres i hepàtiques són pteridòfits.

152   V/F Les gimnospermes tenen uns vasos conductors que s'assemblen més als de les 
falgueres que als de les angiospermes.



153   V/F Les gimnospermes són pol·linitzades pel vent i en la disseminació de les llavors 
també s'empra el mateix procediment.

154   V/F Diem que un datiler o el cànem és monoic perquè una planta només pot portar flors 
masculines o flors femenines, però no les dues alhora. 

155   V/F El celoma és una segona cavitat del cos de molts animals que els permet distribuir 
millor els òrgans. 

156   V/F La nostra cavitat visceral té el seu origen en el celoma de l'embrió.

157   V/F La nostra pell (externa) té el seu origen en l'ectoderma de l'embrió, l'epiteli que 
recobreix el tub digestiu, de l'endoderma i la resta de teixits i òrgans tenen el seu 
origen en el mesoderma.

158   V/F El substrat és l'entorn que envolta els organismes (aire o aigua).

159   V/F Un organisme euriahalí és aquell que resisteix elevades concentracions salines tot i 
que no pot viure en aigües amb poques sals.

160   V/F En ecologia s'anomena hàbitat d'una espècie determinada al conjunt de relacions i 
interaccions que aquesta espècie pot establir amb el medi i amb altres organismes.

161   V/F Moltes comunitats o biocenosis poden constituir una població

162   V/F El plàncton és arrossegat pels corrents, però el nècton té una certa capacitat de 
dirigir el seu desplaçament.

163   V/F El sistema pelàgic és el que està en contacte amb el substrat del fons i el sistema 
bentònic és el que està en aigües obertes.

164   V/F En el comensalisme i l'inquilinisme un individu en surt beneficiat i l'altre no hi 
guanya ni en perd res.

165   V/F La relació entre els ametllers i les abelles que en recullen el nèctar de les flors és 
una relació de mutualisme.

166   V/F La relació de les algues zooxantel·les amb animals dels esculls de corall és una 
simbiosi. 

167   V/F La competència és una relació intraespecífica i interespecífica alhora.

168   V/F La majoria d'éssers vius són fotoautòtrofs o quimioheteròtrofs.

169   V/F A les fumaroles hidrotermals el primer nivell tròfic és quimioautòtrof.

170   V/F El bacteris porpres no del sofre fan la fotosíntesi, però necessiten matèria 
orgànica per a donar-li els electrons obtinguts a la fotosíntesi.

171   V/F En una xarxa tròfica, l'alteració d'una espècie gairebé no afectarà la resta 
d'espècies de la xarxa.



172   V/F Les larves de les mosques que s'alimenten dels cadàvers es consideren 
descomponedores.

173   V/F La producció bruta setmanal d'una granja de gallines ve a ser l'energia de tot el 
pinso que menja en aquesta setmana i la producció neta ve a ser tota l'energia 
continguda en els ous que es recullen en aquesta setmana.

174   V/F El temps de renovació d'un bosc que té una producció anual de 8 kg/m2 i una 
biomassa de 500 kg/m2 és de 16 anys.

175   V/F Els contaminants que els organismes no són capaços d'eliminar del seu cos tenen 
els mateixos efectes a totes les baules d'una cadena tròfica.

176   V/F Una piràmide de biomassa d'un ecosistema equilibrat és impossible que el nivell 
tròfic dels productors sigui més petit que el nivell tròfic dels consumidors 
primaris.

177   V/F Hom considera energia exosomàtica la que consumeix un congelador i que permet 
menjar pèsols al mes de desembre.

178   V/F Des de la revolució industrial que el cicle del carboni es veu alterat en el sentit que 
molt del carboni fossilitzat torna a l'atmosfera en forma d'òxids de carboni.

179   V/F Sembla una paradoxa la mancança de nitrogen de molts ecosistemes del medi aeri.

180   V/F L'ús de detergents amb fosfats pot eutrofitzar un ecosistema aquàtic petit com el 
d'un llac, un riu o un embassament.

181   V/F Molts nitrats en un sòl no suposa cap problema ecològic perquè és una forma de 
nitrogen que utilitzen les plantes.

182   V/F Els biomes mediterranis han estat intensament explotats per l'espècie humana i 
molt afectats pels incendis.

183   V/F El bioma del desert està en franca regressió degut a l'expansió dels regadius a tot 
el món.

184   V/F La taigà té molta biomassa, però molt poca producció.

185   V/F La producció dels mars i oceans és molt més baixa que la de la majoria dels 
ecosistemes terrestres. 

186   V/F Les praderies de posidònia estan envaint el litoral Mediterrani.

187   V/F Els llacs oligotròfics tenen les aigües verdoses.

188   V/F Els processos que utilitzen aire a altes temperatures (motors dièsel, grans forns, 
etc. fan que l'O2 de l'aire reaccioni amb l'N2 i es formin òxids de nitrogen (NOx). 

189   V/F Les pluges àcides es donen principalment a l'est de les centrals tèrmiques que 
cremen combustibles fòssils. 

190   V/F Les pluges àcides poden malmetre edificis.



191   V/F Els gasos atmosfèrics amb més de dos àtoms per molècula són transparents a la 
llum visible, però opacs a la radiació infraroja.

192   V/F Si no fos per l'efecte hivernacle d'alguns gasos de l'atmosfera, la temperatura 
mitjana seria de -15ºC en comptes dels 15ºC actuals.

193   V/F Un canvi climàtic provocarà un augment en el nombre d'organismes i, a la llarga, un 
augment de la biodiversitat.

194   V/F Els rius i els mars tenen una certa capacitat d'autodepuració.

195   V/F La desforestació d'una vall pot ser la causa de grans inundacions.

196   V/F Hom ha calculat que cada any s'extingeixen unes 17 000 espècies diferents.

197   V/F El 1997, a Kyoto, es va acordar reduir, abans del 2012, les emissions de CO2 en un 
15 % respecte del que s'havia produït el 1990.

198   V/F Tot i que tots els països europeus van signar l'acord de Kyoto, alguns com l'Estat 
espanyol l'incompleixen. 

199   V/F Ja només resta més de la meitat del bosc tropical humit sense desforestar a 
l'Amazònia. A la resta de les regions del món en queda menys del 50 %.

200   V/F Les energies renovables són les que els cal reomplir-los el dipòsit de combustible 
per tal que no deixin d'obtenir-se.


