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UMPTN-90-11 
Untuk membuat hipotesis yang baik kita perlu … 
A. memahami masalahnya dan mempunyai penalaran 

yang baik 
B. mengumpulkan data dengan cepat 
C. mengumpulkan fakta melalui pengamatan 
D. melakukan eksperimen 
E. memahami mrtode-metode ilmiah 
 

UMPTN-90-12 
Stanley Miller menggunakan campuran gas metana, 
hidrogen, amonia dan air, dalam percobaannya di 
laboratorium. Dari hasil percobaannya ini Stanley 
Miller dapat membuktikan … 
A. kebenaran teori abiogenesis 
B. asal mula kehidupan 
C. bahwa mahkluk hidup pertama terbentuk di udara 
D. bahwa asam amino merupakan dasar dari semua 

kehidupan 
E. bahwa energi diperlukan untuk membentuk 

makhluk hidup 
 

UMPTN-90-13 
Serangga bersayap dua, tipr mulut mengisap,metamor-
fosis sempurna dan menjadi vektor demam berdarah, 
termasuk ordo … 
A. Hemiptera 
B. Homoptera 
C. Neuroptera 
D. Siphonaptera 
E. Diptera 
 

UMPTN-90-14 
Hewan Vertebrata yang tidak termasuk kelas 
Mammalia adalah … 
A. ikan paus 
B. ikan pesut 
C. kuda laut 
D. kuda nil 
E. ikan lumba-lumba 
 

UMPTN-90-15 
Ditinjau dari spora yang dihasilkannya, semanggi 
(Marsilea) tergolong tumbuhan paku yang  
A. homospor 
B. isospor 
C. heterospor 
D. anemokor 
E. hidrokor 
 
 
 
 
 
 
 

UMPTN-90-16 
Dalam ekosistem tambak ikan air tawar terdapat 
beberapa komponen, yaitu: 

(1) ikan karnivor 
(2) bakteri pengurai 
(3) fitoplankton 
(4) ikan herbivor 
(5) zat-zat organik 

Dari beberapa konponen di atas, dapat disusun suatu 
mata rantai makanan yang susunannya sebagai berikut 
… 
A. (3) , (4) , (1) , (5) , (2) 
B. (5) , (3) , (2) , (1) , (4) 
C. (2) , (4) , (5) , (1) , (2) 
D. (5) , (3) , (4) , (2) , (1) 
E. (2) , (5) , (3) , (4) , (1) 
 

UMPTN-90-17 
Dalam daur hidup tumbuhan yang merupakan mikro-
spora adalah … 
A. benang sari 
B. buluh serbuk sari 
C. serbuk sari 
D. kepala sari 
E. tangkai sari 
 

UMPTN-90-18 
Dengan adanya pembuahan berganda pada Spermato-
phyta, maka ada jaringan yang berkromosam 3 n, yaitu 
… 
A. sel telur 
B. zigot 
C. embrio 
D. endosperm 
E. kulit biji 
 

UMPTN-90-19 
Sel kelamin yang dibentuk dalam testis dan ovarium 
mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah 
kromosom sel somatik. 

SEBAB 
Pada spermatogenesis dan oogenesis terjadi 
pembelahan reduksi (meiosis) 
 

UMPTN-90-20 
Menurut Darwin seleksi alam merupakan penyebab 
utama terjadinya evolusi. 

SEBAB 
Seleksi alam terjadi terutama karena proses mutasi 
 



UMPTN-90-21 
Bakteri aerob yang hidup dalam tanah dan mampu 
mengoksidasi amoniak senyawa nitrit atau nitrat adalah 
… 
(1) Azotobacter 
(2) Nitrosomonas 
(3) Clostridium 
(4) Nitrobacter 
 

UMPTN-90-22 
Sisik pada ikan yang mempunyai lapisan dentin dan 
bentuknya belah ketupat adalah sisik ... 
(1) plakoid 
(2) sikloid 
(3) stenoid 
(4) ganoid 
 

UMPTN-90-23 
Pada proses fermentasi yang dilakukan oleh sel ragi 
terjadi … 
(1) penguraian glukosa 
(2) pembentukan alkohol 
(3) pembebasan CO2 
(4) pembebasan panas 
 

UMPTN-90-24 
Hemofilia adalah kelainan genetik yang disebabkan 
oleh adanya gen resesif yang terpaut kromosom x. 
Seorang anak laki-laki yang hemofilia dapat lahir dari 
perkawinan … 
(1) ayah normal ibu hemofilia 
(2) ayah normal ibu normal heterozigotik 
(3) ayah hemofilia ibu normal heterozigotik 
(4) ayah hemofilia ibu normal homozigotik 
 

UMPTN-90-25 
Pada urin orang yang normal terdapat … 
(1) asam urea 
(2) kreatinin 
(3) natrium 
(4) protein 
 
 


