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UMPTN-92-11 
Penyusunan zat-zat pembentuk protoplasma oleh 
kahkluk hidup merupakan manifestasi fungsi … 
A. nutrisi 
B. regulasi 
C. sintesis 
D. reproduksi 
E. adaptasi 
 

UMPTN-92-12 
Tembolok pada burung dara berfungsi sebagai tempat 
menyimpan makanan sementara. Pada burung pemakan 
biji, tembolok merupakan bagian dari … 
A. tenggorokan 
B. kerongkongan 
C. lambung 
D. usus halus 
E. usus tebal 
 

UMPTN-92-13 
Pada meiosis dan metosis harus ada pertambahan 
materi genetik yang disebut replikasi DNA. Proses ini 
terjadi pada … 
A. interfase 
B. profase 
C. metafase 
D. anafase 
E. telofase 
 

UMPTN-92-14 
Pada tumbuhan, pembelahan reduksi terjadi pada … 
A. lingkaran kambium 
B. jaringan meristem 
C. pucuk batang 
D. alat berkembang biak 
E. ujung akar 
 

UMPTN-92-15 
Makhluk hidup yang dapat menguraikan sampah 
organik yang berasal dari tumbuhan mati dan bangkai 
ialah … 
A. bakteri dan jamur 
B. bakteri dan ganggang 
C. jamur dan rayap 
D. ganggang dan cacing tanah 
E. cacing tanah dan ulat 
 

UMPTN-92-16 
Mencangkok merupakan salah satu usaha pembiakan 
untuk memperoleh bibit yang baik. 

SEBAB 
Pada waktu mencangkok kulit batang dikupas, hingga 
batang kehilangan pembuluh tapis, skelenkim, 
kolenkim dan parenkim kulit. 
 
 

UMPTN-92-17 
Defisiensi iodium akan menyebabkan penyakit gondok. 

SEBAB 
Iodium mempengaruhi pembentukan hormon tiroksin. 
 

UMPTN-92-18 
Hemofilia disebabkan oleh gen terpaut X resesif. Apa-
bila seorang pria penderita hemofilia dapat bertahan 
selamat hingga perkawinan, maka 50 % dari anak 
perempuan yang diperoleh adalah penderita hemofilia. 

SEBAB 
Anak laki-laki tidak pernah mendapat kromosom X 
dari ayahnya. 
 

UMPTN-92-19 
Perkembangan kloroplas sangat dipengaruhi oleh 
cahaya matahari 

SEBAB 
Klorofil berfungsi menangkap energi cahaya matahari 
untuk digunakan dalam reaksi fotolisis ais 
 

UMPTN-92-20 
Meiosis yang terjadi pada tumbuhan jagung dapat 
diamati pada proses … 
(1) perpanjangan ujung batang 
(2) pembentukan biji 
(3) perpanjangan ujung akar 
(4) pembentukan tepung sari 
 

UMPTN-92-21 
Suatu hewan tubuhnya berbuku-buku, terdiri dari 
kepala, dada dan abdomen, pada bagian dada terdapat 
sepasang sayap dan 3 pasang kaki, bermata facet; maka 
hewan tersebut dalam … 
(1) filum Arthopoda 
(2) kelas Crustacea 
(3) kelas Insecta 
(4) kelas Arachnoidea 
 

UMPTN-92-22 
Pada fotosintesis yang berlangsung di dalam kloroplas 
terjadi proses-proses … 
(1) penguraian air oleh enegi cahaya matahari 
(2) perubahan energi cahaya menjadi energi kimia 
(3) pengikatan karbondioksida dari udara 
(4) mempunyai jaringan pembuluh 
 

UMPTN-92-23 
Generasi gametofit tumbuhan lumut mempunyai ciri-
ciri sebagai berikut … 
(1) mampu berfotosintesis 
(2) jumlah kromosomnya haploid 
(3) menghasilkan anteridium dan arkegonium 
(4) mempunyai jaringan pembuluh 
 



UMPTN-92-24 
Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan pokok-
pokok pikiran Darwin ialah … 
(1) segala kehidupan didunia ini tidak ada yang sama 
(2) besarnya populasi organisme tergantung dari 

faktor migrasi 
(3) perkembangan populasi suatu organisme dibatasi 

oleh adanya ruang 
(4) setiap jenis kehidupan selalu berusaha untuk 

mengembangkan organ tubuhnya agar dapat 
menyesuaikan diri terhadap lingkungannya 

 
UMPTN-92-25 

Organisme yang dapat berfungsi sebagai produsen 
suatu ekosistem air tawar adalah … 
(1) larva serangga dan larva Crustacea 
(2) alga hijau, alga biru dan Diatimae 
(3) bakteri pengurai 
(4) tumbuhan akuatik 
 
 


