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UMPTN-89-11 
Penyebab penyakit surra pada ternak adalah … 
A. Trypanosoma  evansi 
B. Trypanosoma crusi 
C. Leismania donovani 
D. Trypanosoma rhodosiense 
E. Leismania brasihensis 
 

UMPTN-89-12 
Nama ilmiah untu harimau adalah Felis tigris dan singa 
bernama Felis leo. Darinama ilmiahnya kita dapat 
mengetahui bahwa harimau dan singa termasuk dalam 
satu … 
A. spesies 
B. genus 
C. famili 
D. kelas 
E. ordo 
 

UMPTN-89-13 
Dalam sel tubuh dan sel kelamin terdapat autosom dan 
kromosom seks. Pada ovum manusia terdapat … 
A. 22 autosom +X 
B. 22 autosom +Y 
C. 22 autosom +XX 
D. 22 autosom +XY 
E. 44 autosom +XX 
 

UMPTN-89-14 
Jamur merang, Volvariella Volvaceae, yang tubuh 
buahnya dapat dimakan, membawa basidiosporanya 
pada bagian 
A. selaput tertutup 
B. bilah bawah tudung 
C. atas tudung 
D. tengah batang 
E. pangkal batang 
 

UMPTN-89-15 
Ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan mikro-
organisme disebut 
A. mikrobiologi 
B. bakteriologi 
C. mikologi 
D. virologi 
E. bioteknologi 
 

UMPTN-89-16 
Energi yang timbul di tubuh hewan dihasilkan dari 
kegiatan … 
A. gerakan otot 
B. transportasi 
C. nutrisi 
D. respirasi 
E. peredaran darah 
 

UMPTN-89-17 
Perhatikan gambar di sebelah ihi 

 
Untuk menentukan jenis kelamin seekor katak 
sawah?Rana cancrivora secara marfologis, bagian 
yang harus diamati adalah seperti pada gambar dengan 
huruf … 
A. A 
B. B 
C. C 
D. D 
E. E 
 

UMPTN-89-18 
Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen 
H yang dominan terhadap gen putih (h). Perkawinan 2 
ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio 
hitam : putih = 1 : 1 
Berdasarkan data di atas, maka genotip kedua induk 
kucing masing-masing adalah … 
A. HH dan HH 
B. HH dan hh 
C. Hh dan Hh 
D. Hh dan hh 
E. hh dan hh 
 

UMPTN-89-19 
Pada Angiospermae terjadi pembuahan berganda 
dengan adanya peleburan antara sel generatif dengan 
sel telur dan inti generatif ke dua dengan … 
A. inti lembaga 
B. inti sinergid 
C. inti antipoda 
D. inti kandung lembaga sekunder 
E. inti kandung lembaga primer 
 

UMPTN-89-20 
Suatu hutan di daerah tropis banyak ditumbuhi oleh 
pohon Sonneratia alba, dengan tutupan daun yang 
rimbun. Ekosistem tadi merupakan … 
A. hutan hujan tropis 
B. hutan tropis yang sudah diganggu manusia 
C. hutan bakau 
D. hutan binaan untuk produksi kayu 
E. hutan pantai 
 



UMPTN-89-21 
Tumbuhan tusam (Pinus merkusii) menghasilkan 
strobillus betina dan strobilus jantan. 

SEBAB 
Tumbuhan tusam tergolong tumbuhan berumah dua. 
 

UMPTN-89-22 
Gerak peristaltik pada usus disebabkan oleh kontraksi 
oto polos. 

SEBAB 
Otot polos yang membangun dinding usus dapat ber-
kontaksi di luar kehendak kita. 
 

UMPTN-89-23 
Menurut teori Darwin, adanya variasi individu dalam 
populasimerupakan suatu penyebab terjadinya evolusi. 

SEBAB 
Individu yang sifatnya paling sesuai untuk kondisi ling 
kungan, mempunyai kemungkinan yang paling banyak 
untuk hidup dan berbiak. 
 

UMPTN-89-24 
Air dandan garam-daram dari dalam tanah akan diang-
kut ke bagian atas tubuh tanaman. Hal ini dapat 
berlangsung karena adanya … 
(1) daya tekanan akar 
(2) daya hisap daun 
(3) daya kapilaritas tumbuhan pengangkut 
(4) nilai osmosis sel-sel bagian atas tubuh tanaman 

lebih besar 
 

UMPTN-89-25 
Tanaman yang menyesuaikan diri dengan lingkungan 
kering, akan menunjukkan ciri-ciri … 
(1) stomata sedikit dan tersembunyi 
(2) daun kecil berbulu 
(3) lapisan kutikula pada daun tebal 
(4) akar tersebar sangat luas 
 
 


