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PPI-83-36 
Cabang biologi yang erat hubungannya dengan cara 
penggolongan makhluk hidup adalah … 
A. sitologi 
B. histologi 
C. taksotomi 
D. patologi 
E. teratologi 
 

PPI-83-37 
Dalam menjawab permasalahan tentang asal usul ke-
hidupan, eksperimen siapakah yang cara pelaksanaan-
nya paling cermat jika ditinjau dari metode ilmiah ? 
A. Harold Urey 
B. Stanley Miller 
C. Francesco Redi 
D. Lazarro Spallanzani 
E. Lousis Pasteur 
 

PPI-83-38 
Fungsi utama ribosom dalam sel adalah … 
 . tempat penggabungan beberapa jenis asam amino 
 . membentuk butiran yang melekat pada retikulum 

endoplasmik 
 . mempercepat terjadinya oksidasi 
 . menghasilkan kode genetika 
 . membentuk SRN duta 
 

PPI-83-39 
Bakteri denitrifikasi tumbuh subur di tanah yang … 
 . gembur, penuh bahan organik 
 . liat penuh bahan organik 
 . gembur, penuh bahan anorganik 
 . liat, penuh bahan anorganik 
 . liat dan gembur, penuh bahan anorganik 
 

PPI-83-40 
Hama wereng disebabkan oleh serangga yang 
tergolong ,,, 
 . Hemiptera 
 . Diptera 
 . Coleoptera 
 . Orthoptera 
 . Isoptera 
 

PPI-83-41 
Anjing yang sering menjulurkan lidahnya sambil 
bernafas terengah-engah. Gejala ini berhubungan erat 
dengan proses … 
E. adaptasi 
E. relaksasi 
E. ekskresi 
E. respirasi 
E. persirasi 
 
 

PPI-83-42 
Jagung dalam sistematik diberi nama ilmiah Zea mays, 
Nama depan dalam sistem tata nama ini menunjukkan 
takson … 
 . ordo 
 . kelas 
 . famili 
 . genus 
 . spesies 
 

PPI-83-43 
Zat yang mempunyai peranan penting dalam proses 
membuka dan menutupnya mulut daun adalah … 
E. glukosa 
E. enzim 
E. protein 
E. lemak 
E. mineral 
 

PPI-83-44 
Metabolisme kalsium diatur oleh hormon yang dihasil-
kan kelenjar … 
E. anak gondok 
E. anak ginjal 
E. gondok 
E. kacangan 
E. pankreas 
 

PPI-83-45 
Gejala klorotis pada tumbuhan dapat dihindarkan jika 
tanah tempat tumbuhnya diberi pupuk yang 
mengandung … 
 . urea 
 . N7P3K 
 . Fe dan Mg 
 . fosfat 
 . C3H7O 
 



PPI-83-46 
Silsilah berikut emunjukkan menurunnya kelainan 
genetik buta warna 
 
 
 
 
 
 
Pernikahan antara wanita dan laki-laki yang keduanya 
berpenglihatan normal menghasilkan seorang anak 
laki-laki yang buta warna dan dua anak perempuan 
yang berpenglihatan normal, Dari kasus ini dapat kita 
ketahui bahwa … 
 . si ibu adalah homozigot dominan 
 . si ibu adalah homozigot resesif 
 . si ibu adalah karier 
 . si ayah adalah karier 
 . si ayah adalah homozigot dominan 
 

PPI-83-47 
Perkembangan evolusi kuda merupakan contoh terleng 
kap untuk menerangkan adanya evolusi. Fosil yang 
paling tua di antara kuda-kuda tersebut di bawah ini 
adalah … 
E. Pliohippus 
E. Mesohippus 
E. Merryhippus 
E. Eohippus 
E. Eqius 
 

PPI-83-48 
Sesudah penyemprotan DDT diperoleh data bahwa 
beberapa nyamuk menjadi resisten terhadap insektisida 
tersebut. Hal ini disebabkan karena … 
E. nyamuk yang secara ilmiah mempunyai resistensi 

terhadap DDT tetap hidup dan menghasilkan 
keturunan baru 

E. DDT meningkatkan resistensi beberapa jenis 
nyamuk 

E. DDT merangsang timbulnya mutasi pada beberapa 
jenis nyamuk 

E. dalam tubuh nyamuk, DDT mudah terurai menjadi 
komponen yang tidak beracun 

E. nyamuk mempunyai kemampuan adaptasi yang 
tinggi 

 
PPI-83-49 

Persamaan antara percobaan Spallanzani dengan 
percobaan Louis Pasteur adalah kedua percobaan itu … 
(0) membuktikan ketidakbenaran teori abiogenesis 
(0) menggunakan bentuk tabung yang sama 
(0) menggunakan kaldu 
(0) mencapai hasil yang sama 
 

PPI-83-50 
Coelenterata termasuk hewan diplobalstik, oleh karena 
itu pada dinding yang membatasi rongga gastrovasku-
lernya dapat ditemukan adanya unsur-unsur … 
(0) ektoderm 
(0) mesoderm 
(0) entoderm 
(0) mesoglea 

PPI-83-51 
Di antara larva cacing parasit tersebut di bawah ini 
yang pengembaraannya dalam tubuh penderita 
melewati jantung adalah … 
(5) Ascaris lumbricoides 
(5) Taenia saginata 
(5) Ancylostomum duodenale 
(5) Fasciola hepatica 
 

PPI-83-52 
Untuk menyesuaikan tekanan osmosis tubuhnya, ikan 
yang hidup di lingkungan air laut … 
(0) banyak minum 
(0) hanya mengeluarkan sedikit urine 
(0) mengekskresikan garam melaui insangnya 
(0) mempunyai kadar ureum tinggi dalam darahnya 
 

PPI-83-53 
Dari pasangan jenis hewan di bawah ini yang 
menunjukkan kesamaan kedudukannya dalam takso-
nomi adalah … 
(5) kucing dan anjing 
(5) kelelawar dan burung 
(5) pesut mahakam dan manusia 
(5) penyu dan ikan 
 

PPI-83-54 
Selaput lendir katak mempunyai fungsi penting bagi 
perkembangan embrio, antara lain … 
(5) mencegah kekeringan 
(5) mengikat agar telur tetap berkelompok 
(5) melindungi telur dari gangguan mekanis 
(5) tempat penyimpanan makanan cadangan bagi 

embrio 
 

PPI-83-55 
Rhizoid tumbuhan lumut yang tampak seperti benang-
benang berfungsi untuk … 
(5) melekatkan diri pada substat 
(5) menyerap air 
(5) menyerap zat-zat hara 
(5) memperbanyak diri secara vegetatif 
 

PPI-83-56 
Tumbuh atau pertumbuhan pada makhluk hidup berarti 
… 
(0) pertambahan jumlah massa sel 
(0) pertambahan volume sel 
(0) pertambahan jumlah sel deposisi zat antar sel 
(0) pertambahan jenis sel 
 

PPI-83-57 
Dengan menggunakan colchisin dapat diusahakan 
terbentuknya tanaman yang poliploid. 
Tanaman ini menguntungkan karena … 
(5) cepat tumbuh 
(5) ukurannya lebih besar 
(5) cepatrkembang biak 
(5) buahnya tidak berbiji 
 



PPI-83-58 
Mendel menyilangkan tumbuhan berbiji kuning dan 
permukaan bijinya licin dengan tumbuhan sejenis yang 
berbiji hijau dan permukaan bijinya keriput. Keturunan 
F1 bijinya berwarna kuning dan permukaan bijinya 
licin. Ini berarti bahwa … 
(4) gen hijau dan gen keriput dominan 
(4) gen hijau dan keriput resesif 
(4) gen kuning dan gen licin resesif 
(4) gen kuning dan gen licin dominan 
 

PPI-83-59 
Dalam suatu keluarga ditemukan bahwa golongan 
darah anak-anaknya bervariasi, yaiti bergolongan A, B, 
AB atau O. Apabila diketahui bahwa pasangan suami 
istri tersebut bergolongan darah A dan B, bagaimana-
kah susunan pasangan suami istri itu ? 
(4) suami homozigot, istri heterozigot 
(4) istri homozigot, suami heterozigot 
(4) suami dan istri keduanya homozigot 
(4) suami dan istri keduanya heterozigot 
 

PPI-83-60 
Indonesia mengikuti program Keluarga Berencana 
dengan tujuan … 
(4) menurunkan angka kelahiran yang ada sekarang 
(4) mengusahakan agar kenaikan jumlah penduduk 

cukup 2 % tiap tahun 
(4) mengusahakan agar kenaikan jumlah penduduk 

seimbang dengan kenaikan produksi pangan 
(4) menghimbau agar setiap keluarga menggunakan 

alat kontrasepsi yang disediakan 
 

PPI-83-61 
Ilmu pengetahuan tentang kehidupan pada dasarnya 
menggunakan disiplin ilmu pengetahuan lain untuk 
menjelaskan fenomena biologi. 

SEBAB 
Ilmu pengetahuan kimia dan fisika menjadi dasar ilmu 
pengetahuan biologi, terutama untuk menjelaskan 
proses kehidupan organisme. 
 

PPI-83-62 
Jika Rhizopus yang berlainan jenis tidak bertemu satu 
sama lain, masing-masing jenis mampu berkembang 
biak secara vegetatif. 

SEBAB 
Jika Rhizopus yang berlainan jenis bertemu, maka akan 
terjadi konyugasi dan menghasilkan zigospora. 
 

PPI-83-63 
Virus T adalah jenis virus yang merusak bakteri 
Escherichia coli. 

SEBAB 
Virus T kulitnya terdiri dari protein sedangkan isinya 
terdiri atas bahan inti. 
 

PPI-83-64 
Usus sapi dan kerbau lebih panjang dari pada usus 
anjing dan harimau. 

SEBAB 
Panjang usus ditentukan oleh jenis makanan yang 
dimakan. 

PPI-83-65 
Pakis haji termasuk kelompok tumbuhan biji terbuka. 

SEBAB 
Alat reproduksi pakis haji berupa strobilus. 
 

PPI-83-66 
Lumut belum dapat dianggap sebagai tumbuhan yang 
memiliki kormus. 

SEBAB 
Bentuk akar lumut masih berupa rhizoid yang fungsi-
nya sebagai alat untuk melekat pada substrat. 
 

PPI-83-67 
Umumnya orang dewasa sehat mempunyai tekanan 
sistolis sebesar 120 mmHg dan tekanan diatolis sebesar 
80 mmHg. 

SEBAB 
Tekanan sistolis dan diastolis dapat diukur dengan 
tensimeter. 
 

PPI-83-68 
Bakteri nitrit dapat hidup dan berkembang biak pada 
medium yang mengandung zat-zat organik saja. 

SEBAB 
Bakteri nitrit mengoksidasi senyawa amoniak dan 
menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk 
asimilasi karbon. 
 

PPI-83-69 
Proses regenerasi terjadi bila tubuh tanaman terluka. 

SEBAB 
Pembentukan kalus pada daerah luka dipengaruhi 
hormon luka. 
 

PPI-83-70 
Seleksi alam adalah suatu mekanisme yang 
memungkinkan terjadinya evolusi 

SEBAB 
Seleksi alam terjadi sejak adanya kehidupan di bumi. 
 
 


