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01. Pernyataan yang tepat tentang pengelom-
pokan mikroorganisme adalah sebagai beri-
kut: 

 
(A) virus Hepatitis B tidak termasuk      ma-

khluk hidup 
(B) Eschericia coli termasuk eukariota 
(C) Volvox globator termasuk prokariota 
(D) Saccharomyces cerevisiae termasuk        Bry-

ophyta 
(E) Plasmodium vivax termasuk Ascomycota 

 
02. Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi karena memiliki kayu yang      
harum. Salah satu tumbuhan tersebut adalah 
cendana. Cendana berbau harum karena …. 

 
(A) batangnya ditumbuhi lumut kerak      

sehingga menghasilkan senyawa berbau 
harum 

(B) batangnya dihuni oleh serangga yang 
menghasilkan feromon berbau harum 

(C) memiliki simbion berupa bakteri yang 
menghasilkan resin berbau harum 

(D) batangnya mengandung minyak atsiri 
yang berbau harum 

(E) mempunyai jamur yang menghasilkan 
senyawa berbau harum 

 
03. Berikut adalah ciri-ciri suatu makhluk hidup: 
 

(1) bernapas dengan insang 
(2) memiliki tentakel 
(3) memiliki dua cangkang 
(4) memiliki nefridia 
(5) bergerak dengan perut 

 
 Ciri-ciri yang dimiliki oleh kelas Pelecypoda 

adalah …. 
 

(A) 1, 2, 3 
(B) 1, 2, 4 
(C) 1, 3, 4 
(D) 1, 3, 5 
(E) 1, 4, 5 

 

04. 

  
 
 Pada gambar di atas, bagian yang 

menghasilkan energi untuk pergerakan sper-
ma adalah …. 

 
(A) A 
(B) B 
(C) C 
(D) D 
(E) E 

 
05. 

  
 Perhatikan gambar penampang melintang 

daun tebu di atas! Sebelum ditranslokasikan 
ke bagian lain, molekul sukrosa harus dipin-
dahkan dari bagian …. 

 
(A) B ke C   (D) D ke C 
(B) B ke A   (E)  C ke D 
(C) E ke F 
 

06. Lingkaran tahun pada batang pohon sering 
digunakan sebagai ukuran dalam menen-
tukan umur suatu pohon. Lingkaran tahun  
sebenarnya merupakan jaringan yang        
tersusun atas …. 

 
(A) xilem primer 
(B) xilem sekunder 
(C) floem primer 
(D) floem sekunder 
(E) xilem primer dan sekunder 
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07. Hormon yang berperan dalam proses pem-
bungaan pada tumbuhan adalah …. 

 
(A) etilen 
(B) auksin 
(C) giberelin 
(D) sitokinin 
(E) asam absisat 

 
08. Diketahui A adalah kromosom dalam 

keadaan tunggal dan B adalah kromosom 
dalam keadaan sepasang. Pernyataan yang 
paling tepat jika sel dalam keadaan mitosis 
adalah …. 

 
(A) A ditemukan pada metafase 
(B) B ditemukan pada interfase 
(C) A ditemukan pada profase 
(D) B ditemukan pada telofase 
(E) A ditemukan pada anafase 

 
09. Pernyataan yang benar tentang teori Darwin 

dan Lamarck adalah …. 
 

(A) Lamarck berpendapat bahwa dulu leher 
jerapah pendek, tetapi karena tumbuhan 
yang dimakannya semakin tinggi,       
lehernya menjadi panjang dan diwariskan 
kepada keturunannya 

(B) Darwin berpendapat bahwa dulu ada 
jerapah yang berleher pendek dan ada 
yang berleher panjang. Karena letak 
makannya tinggi, leher yang pendek 
menjadi panjang 

(C) menurut Darwin, perubahan ciri dan   
sifat pada makhluk hidup terjadi karena 
adaptasi diwariskan kepada keturunan-
nya 

(D) menurut Lamarck, perubahan ciri pada 
makhluk hidup yang tidak sesuai dengan 
lingkungannya menyebabkan makhluk 
hidup tersebut tidak dapat memper-
tahankan diri 

(E) menurut Lamarck, jerapah yang berleher 
pendek akan mati karena tidak 
mendapatkan makanan yang letaknya 
lebih tinggi dari tubuhnya 

 

10. Bagian sel berikut yang bukan merupakan 
penyusun sel prokariotik adalah …. 

 
(A) DNA 
(B) ribosom 
(C) dinding sel 
(D) membran plasma 
(E) retikulum endoplasma 

 
11. Interaksi kompetisi akan terjadi apabila     

relung dasar (fundamental niche) dari dua     
spesies yang berbeda saling selingkup. 

 
SEBAB 

 
 Selingkupan merupakan relung yang se-

sungguhnya (realized niche) dari dua spesies 
tersebut. 

 
12. Kondisi asidosis memicu peningkatan akti-

vitas inspirasi. 
 

SEBAB 
 
 Peningkatan kadar oksigen menyebabkan 

darah bersifat asam. 
 
13. Polisakarida, lipid, dan protein memiliki           

persamaan, yaitu …. 
 

(1) disintesis sebagai hasil dari pembentukan  
ikatan peptide antara monomer 

(2) dipecah menjadi monomer oleh reaksi 
hidrolisis 

(3) didekomposisi menjadi subunit dengan 
reaksi dehidrasi 

(4) disintesis dari monomer oleh reaksi   
dehidrasi 

 
14. Urutan DNA adalah 5’-ATG TTT CCC 

TAG-3’, maka …. 
 

(1) jumlah asam amino adalah 3 
(2) jumlah antikodon adalah 4 
(3) adanya start kodon ATG 
(4) hasil traskripsi adalah 5’-AUG GGG 

CCC UAG-3’ 
 
15. Dalam upaya mengantisipasi konflik yang 

dapat muncul dalam penelitian, pengem-
bangan, dan  pemanfaatan sumber daya 
hayati, perlu diterapkan …. 

 
(1) bioetika 
(2) HAKI 
(3) hak paten 
(4) biopiracy  

http://www.zenius.net/c/7073/module?utm_source=module&utm_medium=pdf&utm_campaign=footer

