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PPI-82-36 
Cabang biologi yang memegang peranan penting 
dalam penelitian mengenai cacat lahir pada bayi adalah 
… 
A. genetika 
B. sitologi 
C. embriologi 
D. patologi 
E. sanitasi 
 

PPI-82-37 
Adanya pertumbuhan jamur sejenis pada tempat dari 
musim ke musim menunjukkan bahwa di tempat itu 
terdapat sisa-sisa … 
A. tubuh buah 
B. miselium 
C. spora 
D. hifa 
E. rizoid 
 

PPI-82-38 
Sistem gastrovaskuler pada Planaria mempunyai ke-
samaan dengan sistem … 
A. pernafasan 
B. peredaran darah 
C. saraf 
D. ekskresi 
E. regulasi 
 

PPI-82-39 
Hospes perantara yang dapat menularkan penyakit 
elephantiasis adalah serangga … 
A. Aedes 
B. Cutex 
C. Anopheles 
D. Glossina 
E. Cimex 
 

PPI-82-40 
Di antara hewan berikut  yang dalam keadaan bahaya 
dapat melindungi diri dengan ototomi adalah … 
A. kelelawar 
B. kucing 
C. kura-kura 
D. katak 
E. kadal 
 

PPI-82-41 
Ditinjau dari spora yang dihasilkan semanggi 
(Marsiles) tergolong paku yang … 
A. homospor 
B. heterospor 
C. isospor 
D. konidiospor 
E. zoospor 
 

PPI-82-42 
Generasi sporofit pada tumbuhan lumut adalah 
generasi yang menghasilkan … 
A. protonema 
B. anteridium 
C. arkegonium 
D. gamet 
E. spora 
 

PPI-82-43 
Terbentuknya lingkaran tahun merupakan hasil aktivi-
tas jaringan … 
A. kambium 
B. meristem 
C. histogen 
D. felogen 
E. dermatogen 
 

PPI-82-44 
Uji coba refleks sering dilakukan dengan memukulkan 
benda lunak perlahan-lahan ke bagian bawah tempu-
rung lutut sehingga secara tak sadar tungkai bawah 
penderita bergerak ke depan. Busur refleks yang meng-
hasilkan gerakan itu mempunyai jalur sebagai berikut 
… 
A. lutut – saraf motorik – sumsum belakang – saraf 

sensorik – kaki  
B. lutut – saraf motorik – sumsum belakang – saraf 

motorik – kaki 
C. lutut – saraf sensorik– otak – saraf motorik – kaki 
D. lutut – saraf sensorik– otak – saraf sensorik – kaki 
E. lutut – saraf sensorik– saraf konektor menyilang – 

saraf motorik – kaki 
 

PPI-82-45 
Apabila pohon pisang di pangkas dekat tanah, maka 
pada tempat pemangkasan tersebut akan keluar air. Hal 
ini membuktikan bahwa air yang keluar itu disebabkan 
… 
A. proses eliminasi 
B. proses gutasi 
C. peristiwa imbibisi 
D. proses menitik 
E. pengaruh tekanan air 
 

PPI-82-46 
Charles Laveran melihat adanya benda aneh berbentuk 
cincin pada eritrosit penderita malaria setelah ia 
melakukan eksperimen. 

SEBAB 
Untuk mengetahui adanya plasmodium di dalam 
eritrosit, seorang ilmuwan harus melakukan penelitian 
dengan mengadakan eksperimen. 
 



PPI-82-47 
Sifat semipermeabel selaput sel berkemampuan untuk 
memilih zat-zat yang diperlukan. 

SEBAB 
Semi permeabilitas selaput sel didasari oleh struktur-
nya yang terdiri dari lipoprotein. 
 

PPI-82-48 
Vaksinasi sangat diperlukan pada saat terjadi wabah 
penyakit. 

SEBAB 
Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mengada-
kan penyembuhan penyakit. 
 

PPI-82-49 
Tanah bertambah subur apabila di dalamnya banyak 
terdapat cacing. 

SEBAB 
Cacing tanah itu menambah unsur anorganik yang 
diperlukan tanaman. 
 

PPI-82-50 
Dibandingkan dengan monokotil lainnya, batang enau 
memiliki diameter lebar. 

SEBAB 
Batang enau memiliki kambium. 
 

PPI-82-51 
Meningkatnya jumlah lekosit di dalam darah adalah 
suatu petunjuk bahwa ada bagian tubuh yang terkena 
infeksi 

SEBAB 
Sel darah putih dapat bertindak sebagai fagosit ter-
hadap kuman-kuman penyebab infeksi. 
 

PPI-82-52 
Stanley Miller berhasil membuktikan bahwa kalau ke 
dalam tabung dialirkan uap, amoniak dan metana 
kemudian diberi bunga api listrik bertegangan tinggi, 
maka akan terbentuk … 
(1) letupan yang kuat 
(2) asam amino 
(3) karbohidrat 
(4) substansi dasar kehidupan 
 

PPI-82-53 
Glukosa dapat melalui selaput sel epitel jonjot usus 
karena … 
(1) epitel jonjot usus bersifat permiabel 
(2) dalam epitel jonjot usus terdapat ATP 
(3) glukosa diubah menjadi fruktosa 
(4) glukosa diaktifkan menjadi glukosa-fosfat 
 

PPI-82-54 
Vaksin dapat dibuat dengan jalan … 
(1) mematikan kuman penyakit 
(2) mengurangi daya toksin 
(3) melemahkan kuman penyakit 
(4) merendahkan konsentrasi toksin 
 
 
 
 

PPI-82-55 
Banyak jenis Flagellata yang hidup sebagai parasit 
dalam darah manusia antara lain … 
(1) Giardia lambia 
(2) Trypanosoma evansi 
(3) Plasmodium flaciparum 
(4) Trypanosoma gambiense 
 

PPI-82-56 
Amnion pada mamalia berfungsi untuk melindungi 
embrio dari … 
(1) goncangan 
(2) infeksi kuman 
(3) kekeringan 
(4) bahaya keracunan 
 

PPI-82-57 
Struktur morfologi dari organ-organ berikut pada 
burung dapat digunakan sebagai dasar klasifikasi … 
(1) paruh 
(2) sayap 
(3) kaki 
(4) kepala 
 

PPI-82-58 
Lapisan ektoderm pada embrio Vertebrata kelak akan 
tumbuh menjadi … 
(1) panca indra 
(2) sistem saraf 
(3) epidermis 
(4) dermis 
 

PPI-82-59 
Gigi mamalia mempunyai berbagai macam bentuk 
sesuai dengan fungsinya. Pada hewan memamah biak 
gigi yang tumbuh sempurna adalah … 
(1) gigi seri 
(2) geraham kecil 
(3) gigi taring 
(4) geraham besar 
 

PPI-82-60 
Sejenis hewan mempunyai paruh seperti paruh bebek, 
bertelur dan mempunyai kelenjar susu. Hewan ini 
tergolong … 
(1) Aves 
(2) Amphibi 
(3) Reptil 
(4) Mamalia 
 

PPI-82-61 
Kekerabatan tumbuh dapat dilihat dari morfologinya. 
Ciri-ciri morfologi berikut merupakan ciri-ciri tumbuh 
an yang tergolong monokotil… 
(1) batang tinggi bercabang 
(2) bagian bunganya berkelipatan tiga 
(3) daun bertulang menjari 
(4) memiliki koleoptil 
 



PPI-82-62 
Kulit batang yang dikelupas pada waktu mencangkok 
menyebabkan batang itu kehilangan jaringan … 
(1) sklerenkim 
(2) pembuluh tapis 
(3) parenkim kulit 
(4) kolenkim 
 

PPI-82-63 
Filtrasi dan reabsorpsi dalam ginjal menjaga agar tubuh 
kita tidak menyimpan zat-zat yang beracun dan 
menahan zat-zat yang masih berguna. Pernyataan-per-
nyataan di bawah ini yang mendukung pendapat di atas 
ialah … 
(1) kadar protein dalam plasma darah 7 – 9 %, sedang-

kan dalam saluran kencing primer 0 % 
(2) kadar urea dalam plasma darah 2 %, sedangkan 

dalam saluran kencing primer 0,03 % 
(3) kadar glukosa dalam plasma darah 0,1 %, sedang-

kan dalam saluran kencing primer 0 % 
(4) kadar NH4 dalam plasma darah 0,4 %, sedangkan 

dalam saluran kencing primer 0,0001 % 
 

PPI-82-64 
Dalam usaha memperoleh dan memperbanyak jenis 
unggul untuk meningkatkan produksi tanaman, dapat 
dilakukan cara-cara sebagai berikut … 
(1) pemupukan 
(2) kultur jaringan 
(3) pemberantasan hama 
(4) hibridasi 
 

PPI-82-65 
Karena kecambah yang tumbuh di tempat yang gelap 
batangnya lebih panjang dari pada yang tumbuh di 
tempat terang, timbullah dugaan bahwa … 
(1) gelap adalah faktor pemacu pertumbuhan 
(2) hormon mempercepat pertumbuhan batang 
(3) cahaya menimbulkan pembentukan racun 
(4) cahaya menghambat pertumbuhan 
 

PPI-82-66 
Kecepatan pengangkutan air dan garam-garam tanah 
dalam batang dipengaruhi oleh … 
(1) diameter batang 
(2) banyaknya pembuluh darah 
(3) panjang daun 
(4) kelembaban udara 
 

PPI-82-67 
Untuk membuat biakan jamur perlu disiapkan … 
(1) larutan unsur-unsur yang diperlukan 
(2) agar-agar guna menciptakan substrat padat 
(3) sejumlah vitamin 
(4) udara sebagai sumber oksigen 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPI-82-68 
Gen yang termutasi akan diwariskan kepada anak cucu 
kita. Hal ini benar bila mutasi gen itu terjadi di dalam 
… 
(1) sel rahim 
(2) sel plasenta 
(3) sel somatik 
(4) sel kelamin 
 

PPI-82-69 
Anak yang buta warna dapat dilahirkan dari pasangan 
suami istri dengan sifat … 
(1) suami normal dan istri karier 
(2) suami penderita dan istri karier 
(3) suami normal dan istri penderita 
(4) seami penderita dan istri penderita 
 

PPI-82-70 
Spesies baru dapat timbul karena terjadinya … 
(1) isolasi produksi 
(2) domestikasi 
(3) isolasi geografi 
(4) hibridisasi 
 
 


