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ITB-76-01 
Dalam penggolongan hewan-hewan (taksonomi 
hewan), sapi termasuk … 
A. Hewan menyusui 
B. amfibi 
C. tidak tahu 
D. hewan melata 
 

ITB-76-02 
Pada pergiliran keturunan golongan paku-pakuan (Pteri 
dophyta), bagian yang termasuk turunan kawin adalah 
… 
A. sporangium 
B. sel induk spora 
C. protalium 
D. tumbuhan paku 
 

ITB-76-03 
Yang tidak dapat digolongkan ke dalam jaringan penun 
jang ialah … 
A. kolenkim 
B. xilem 
C. sklerenkim 
D. klorenkim 
 

ITB-76-04 
Karbohidrat yang dihasilkan tumbuhan selama foto-
sintesa bahan bakunya berasal ... 
A. seluruhnya dari udara 
B. sebagian dari udara dan sebagian dari tanah 
C. seluruhnya dari tanah 
D. seluruhnya dari garam-garam tanah 
 

ITB-76-05 
Alat jelatang atau nematocyt adalah alat untuk melum-
puhkan dan menangkap makanan atau musuh dari 
hewan ... 
A. Gastropoda 
B. holothuroidea 
C. Metazoa 
D. Coelenterata 
 

ITB-76-06 
Tulang hasta (ulna) terletak antara tulang-tulang ... 
A. lengan atas (humerus) dan pengumpil (radius) 
B. lengan atas dan pergelangan tangan (carpus) 
C. pengumpil dan pergelangan tangan 
D. pangkal lengan (brachium) dan tangan (manus) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITB-76-07 
Tekanan darah normal pada orang dewasa adalah ... 
A. tekanan sistol 120 mmHg dan tekanan diastol 80 

mmHg 
B. tekanan sistol 80 mmHg dan tekanan diastol 120 

mmHg 
C. tekanan sistol 70 mmHg dan tekanan diastol 140 

mmHg 
D. tekanan sistol 140 mmHg dan tekanan diastol 70 

mmHg 
 

ITB-76-08 
Supaya dapat diserap oleh dinding usus, protein harus 
dicerna dahulu oeh enzim hingga menjadi ... 
A. glukosa 
B. fruktosa 
C. asam amino 
D. asam lemak 
 

ITB-76-09 
Jenis penyakit pada manusia yang disebabkan oleh 
virus antara lain … 
A. tifus 
B. kolera 
C. influensa 
D. tuberculosa 
 

ITB-76-10 
Suatu peristiwa dimana suatu faktor dominan seakan-
akan tersembunyi oleh faktor dominan lain dan baru 
tampak bila tidak ada bersama dengan faktor penutup 
itu dinamakan ... 
A. polimeri 
B. modifikasi 
C. alela 
D. kriptomeri 
 

ITB-76-11 
Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan 
antara kehidupan ... 
A. manusia dengan organisme-organisme yang berada 

disekelilingnya 
B. suatu organisme dengan organisme lain 
C. organisme dengan keadaan sekelilingnya 
D. manusia dengan organisme-organisme penyebab 

penyakit 
 

ITB-76-12 
Dalam suatu rantai makanan, manusia termasuk 
organisme ... 
A. ototrof 
B. oligotrof 
C. produsen 
D. heterotrof 
 



ITB-76-13 
Walaupun tidak sekokoh tulang sejati, darah termasuk 
kelompok ringan penyokong. 

SEBAB 
Sel-sel darah merah dibentuk di dalam tulang panjang. 
 

ITB-76-14 
Sel syaraf merupakan sel yang paling cepat mengalami 
perhantian bila terjadi kerusakan. 

SEBAB 
Sel saraf berperan dalam menerima dan meneruskan 
rangsang. 
 

ITB-76-15 
Testis berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar 
endokrin. 

SEBAB 
Testis adalah kelenjar kelamin jantan. 
 

ITB-76-16 
Kelenjar ludah termasuk sistem pencernaan. 

SEBAB 
Ludah mengandung enzim ptialin yang mengubah 
protein menjadi polipeptida. 
 

ITB-76-17 
Daging hewan dan susu baik sekali bagi fertilitas 
(kesuburan) manusia. 

SEBAB 
Keduanya mengandung banyak protein. 
 

ITB-76-18 
Dalam proses pembentukan sel kelamin dewasa, 
mitosis memegang peranan yang penting. 

SEBAB 
Kromosom pada sel kelamin yang matang (dewasa) 
jumlahnya haploid. 
 

ITB-76-19 
Absorpsi air oleh akar dilakukan pada bahagin akar 
yang cukup tua dan gemuk. 

SEBAB 
Akar-akar muda masih memerlukan pertumbuhan lebih 
lanjut untuk dapat mengabsorpsi air. 
 

ITB-76-20 
Tanah yang banyak ditanami polong-polongan biasa-
nya kaya akan garam-garam nitrat. 

SEBAB 
Polong-polongan dapat mengikat nitrogen bebas dari 
udara. 
 

ITB-76-21 
Tumbuh-tumbuhan yang hidup pada tanah yang 
kekurangan unsur-unsur magnesium dan besi, daun-
daunnya kelihatan pucat (klorosis). 

SEBAB 
Unsur-unsur magnesium dan besi berguna untuk 
tumbuh dalam pembentukan klorofil. 
 
 
 
 

ITB-76-22 
Untuk membuat tapioka, ubi kayu segar harus diparut 
atau digiling dahulu. 

SEBAB 
Dinding sel harus dipecahkan agar butir-butir pati 
dapat terlepas dari inti. 
 

ITB-76-23 
Batang jagung mampu melaksanakan pertumbuhan 
sekunder melebar. 

SEBAB 
Pada batang jagung didapat meristem sekunder yang 
dibentuk dari jaringan tua dan berfungsi melaksanakan 
pertumbuhan sekunder melebar. 
 

ITB-76-24 
Tempurung kelapa sangat keras. 

SEBAB 
Tempurung kelapa terdiri dari sel-sel sklerenkim 
dimana dinding sel mengandung hanya selulosa. 
 

ITB-76-25 
Butir-butir pati cadangan bersama-sama dengan 
kloroplast ditemukan dalam sel palisade daun yang 
berwarna hijau. 

SEBAB 
Dalam kloroplast dibentuk pati yang merupakan hasil 
sementara dari fotosintesa. 
 

ITB-76-26 
Bila seorang laki-laki berpenglihatan normal menikah 
dengan seorang wanita buta warna, maka semua anak 
laki-lakinya pasti buta warna. 

SEBAB 
Buta warna adalah penyakit yang menurun. 
 

ITB-76-27 
Penyakit kanker dicoba diobati debgan singkong babi. 

SEBAB 
Penyakit kanker dapat disebabkan oleh virus. 
 

ITB-76-28 
Jalur hijau yang dibuat di kota-kota besar dapat 
membantu membersihkan udara. 

SEBAB 
Jalur hijau dapat membuat kota jadi sejuk. 
 

ITB-76-29 
Penyerapan kembali (reabsobsi) zat-zat tertentu dalam 
ginjal terjadi dalam ... 
(1) glomerulus 
(2) pelvis 
(3) kapsula Bowman 
(4) tubuh 
 

ITB-76-30 
Kelenjar buntu (endokrin) termasuk kelejar yang ... 
(1) tidak mempunyai dan menghasilkan hormon 
(2) tidak mempunyai saluran dan menghasilkan enzim 
(3) getahnya langsung masuk ke dalam pembuluh 

darah 
(4) mempunyai saluran dan menghasilkan hormon 
 



ITB-76-31 
Fungsi endoskolet dari hewan Vertebrata di antaranya 
adalah ... 
(1) memberi bentuk dan kekuatan kepada tubuh 
(2) melindungi alat-alat tubuh yang rusak 
(3) tempat melekatnya otot dan pembuluh darah 
(4) tempat dibentuknya butir darah merah dan putih 
 

ITB-76-32 
Ikan hiu dan ikan lumba-lumba keduanya ... 
(1) berdarah dingin 
(2) bertelur di laut 
(3) bernafas dengan insang 
(4) termasuk Vertebrata 
 

ITB-76-33 
  INSULINE 

Glukosa                              glikogen 
ADRENALIN 

Penyakit kencing manis (diabetes melitus) disebabkan 
oleh karena ... 
(1) glikogen tak dapat disimpan dalam jaringan 
(2) ginjal tak cukup menghasilkan insulin 
(3) pankreas tak cukup menghasilkan adrenalin 
(4) pankreas tak cukup menghasilkan insulin 
 

ITB-76-34 
Enzim untuk mencernakan karbohidrat dihasilkan oleh 
kelenjar-kelenjar tertentu dari ... 
(1) lambung dan usus dua belas jari 
(2) mulut lambung dan usus 
(3) usus halus dan usus besar 
(4) mulut dan usus halus 
 

ITB-76-35 
Haemophyli ialah ... 
(1) sejenis penyakit dimana darah sukar membeku 
(2) sejenis penyakit kotor 
(3) sejenis penyakit keturunan 
(4) penggumpalan darah dalam pembuluhnya 
 

ITB-76-36 
Proses penyaringan dan penyerapan dari hasil meta-
bolisme yang terakhir dilakukan di ... 
(1) hati 
(2) usus besar 
(3) limpa 
(4) ginjal 
 

ITB-76-37 
Pada respirasi O2 dapat masuk ke dalam darah karena 
... 
(1) Diikat oleh zat yang disebut hemoglobin 
(2) diisap oleh alveoli paru-paru yang mengembang 
(3) perbedaan  tekanan O2 pada rongga alveoli dengan 

tekanan O2 di dalam darah 
(4) menggantikan kedudukan CO2 yang dikeluarkan. 
 
 
 
 
 
 

ITB-76-38 
Bekicot (Achativa) digolongkan dalam kelas 
Gastropoda karena ... 
(1) tubuhnya lunak 
(2) tubuhnya terlindung oleh cangkang 
(3) mempunyai rongga mantel sebagai alat pernafasan 
(4) mempunyai kaki otot di sebelah bawah perutnya 
 

ITB-76-39 
Suatu pohon disebut berumah satu apabila ... 
(1) bunga jantan dan bunga betina terdapat pada dua 

pohon 
(2) bunga hermaprodit terdapat pada satu pohon 
(3) bunga betna saja terdapat pada satu pohon 
(4) bunga jantan dan betina terdapat pada satu pohon 
 

ITB-76-40 
Lumut kerak mempunyai sifat-sifat ... 
(1) merupakan tumbuhan epifit 
(2) dapat hidup pada batu karang 
(3) merupakan simbiose jamur dan ganggang 
(4) merukana simbiose bakteri dan ganggang 
 

ITB-76-41 
Suberin (zat gabus) didapat umumnya pada lapisan-
lapisan sel terluar ... 
(1) aka dikotil yang telah tua 
(2) batang dikotil yang telah tua 
(3) cabang dikotil yang telah tua 
(4) daun dikotil yang telah tua 
 

ITB-76-42 
ATP (adenosa trifosfat) adalah senyawa yang berenergi 
tinggi yang oleh tumbuhan dihasilkan dari proses ... 
(1) fotosintesa 
(2) fermentasi 
(3) respirasi 
(4) anabolisme 
 

ITB-76-43 
Tumbuhan heterotrof berbeda dengan tumbuhan 
ototrof (autotroph) karena untuk asimilasi zat arang 
tumbuhan ototrof menggunakan ... 
(1) sinar matahari dan klorofil 
(2) karbon organik dari tanah 
(3) karbon organik dari udara 
(4) karbon anorganik dari tanah 
 

ITB-76-44 
Pengeluaran air oleh tumbuhan selama hdupnya dapat 
dilakukan dalam bentuk ... 
(1) uap air melalui stomata 
(2) uap air melalui permukaan daun 
(3) tetesan air melalui hydathoda 
(4) tetesan air melalui lentisel 
 

ITB-76-45 
Aliran dari cairan di dalam batang dapat terjadi pada ... 
(1) pembuluh tapis 
(2) pembuluh kayu 
(3) kortex 
(4) empulur 
 



ITB-76-46 
Respirasi sel sebagian besar terjadi dalam ... 
(1) inti  
(2) vakuola 
(3) kloroplas 
(4) mitokondria 
 

ITB-76-47 
Pengeluaran keringat dari tubuh mempunyai tujuan 
untuk ... 
(1) mengatur suhu tubuh 
(2) membantu fungsi ginjal 
(3) membuang zat tak berguna bagi tubuh 
(4) mengeluarkan kelebihan lemak 
 

ITB-76-48 
Bila seorang laki-laki normal menikah dengan wanita 
normal dan keduanya mempunyai gen resesif untuk 
albino, maka keturunannya akan mempunyai 
perbandingan fenotip ... 
(1) 1 normal : 1 albino 
(2) 1 normal : 3 albino 
(3) 3 normal : 3 albino 
(4) 3 normal : 1 albino 
 

ITB-76-49 
Orang yang digigit ular dapat diobati dengan ... 
(1) vaksin anti rabies 
(2) vaksin anti bisa ular 
(3) toksin anti bisa ular 
(4) serum anti bisa ular 
 

ITB-76-50 
Penggunaan pestisida yang berlebih-lebihan untuk 
mempertinggi produksi padi dapat ... 
(1) membunuh semua serangga yang terdapat di 

sawah 
(2) membunuh semua serangga hama 
(3) membunuh hama dan juga mhkluk-makhluk lain 
(4) megganggu keseimbangan biologi dan merupakan 

penghamburan uang 
 

ITB-76-50 
Pembuangan sampah-sampah organik dan kotoran 
manusia ke dalam sungai menyebabkan ... 
(1) terganggunya aliran sungai tersebut 
(2) terjadinya pembusukan yang hebat sehingga air 

sungai tersebut kekurangan O2 
(3) terganggunya makhluk-makhluk hidup yang 

berada didalamnya 
(4) suburnya perairan tersebut untuk ikan-ikan yang 

berada hidup didalamnya 
 
 


