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UMPTN-96-11 
Organel yang merupakan tempat berlangsungnya 
respirasi sel disebut … 
A. lisosom 
B. nukleus 
C. mitokondria 
D. ribosom 
E. retikulum endoplasma 
 

UMPTN-96-12 
Yang dimaksud dengan bakteriofag adalah virus yang 
menyarang … 
A. hewan 
B. tanaman 
C. bakteri 
D. manusia 
E. hewan dan manusia 
 

UMPTN-96-13 
Tumbuhan lumut yang sehari-hari tampak berwarna 
hijau adalah bagian … 
A. sporofit 
B. pembuluh darah 
C. protonema 
D. protalium 
E. sporofit 
 

UMPTN-96-14 
Dalam tubuh manusia reproduksi seksual plasmodium 
malaria berlangsung di … 
A. plasma darah 
B. pembuluh darah 
C. trombosit 
D. protalium 
E. eritrosit 
 

UMPTN-96-15 
Pada manusia urut-urutan saluran pernafasan dari luar 
ke dalam adalah … 
A. tekak – tenggorokan – bronkiolus – bronkus – 

alveolus  
B. tekak – kerongkongan – bronkus – bronkiolus –

alveolus 
C. tenggorokan –tekak – bronkus – bronkiolus –

alveolus 
D. tekak – tenggorokan – bronkus – bronkiolus –

alveolus 
E. tekak – tenggorokan – bronkus – bronkiolus –

alveolus 
 
 
 
 
 
 
 

UMPTN-96-16 
Lapisan eksoterm yang terbentuk pada fase gastrula, 
pada tahapan selanjutnya mengalami diferensiasi 
menjadi … 
A. otot dan rangka 
B. kulit dan sistem syaraf 
C. usus dan hati 
D. kulit dan otot 
E. jaringan ikat dan alat reproduksi 
 

UMPTN-96-17 
Pernikahan antara wanita dan laki-laki yang keduanya 
berpenglihatan normal menghasilkan seorang anak 
laki-laki yang buta warna dan dua anak perempuan 
berpenglihatan normal.  
Dari kasus ini dapat diketahui bahwa … 
A. ibu adalah homozigot dominan 
B. ibu adalah homozigot resesif 
C. ibu adalah karier 
D. ayah adalah karier 
E. ayah adalah homozigot 
 

UMPTN-96-18 
Pada akar padi (Oryza sativa) terdapat sel penerus dan 
sel pengiring. 

SEBAB 
Pada akar padi letak xilem dan floem bergantian 
menurut jari-jari. 
 

UMPTN-96-19 
Agnatha ialah kelompok hewan yang anggota-anggota-
nya tidak mempunyai tulang rahang. 

SEBAB 
Agnatha termasuk ke dalam kelompok hewan 
vertebrata. 
 

UMPTN-96-20 
Setelah mempelajari sejarah kehidupan di bumi, dapat 
diambil kesimpulan bahwa kehidupan binatang dan 
tumbuhan tidak tergantung pada manusia. 

SEBAB 
Manusia baru muncul di bumi pada akhir era Pleistosin 
sedangkan binatang dan tumbuhan sudah muncul pada 
era sebelumnya. 
 

UMPTN-96-21 
Di daerah afotik tidak dapat dijumpai organisme yang 
berperan sebagai produsen 

SEBAB 
Di daerah afotik tidak tersedianya CO2 yang digunakan 
untuk fotosintesa. 
 



UMPTN-96-22 
Hal-hal berikut merupakan ciri-ciri tumbuhan yang 
tergolong tumbuhan biji tertutup, yaitu … 
(1) terjadi pembuahan ganda 
(2) berkeping biji 
(3) bakal biji terbungkus daun buah 
(4) daun kaku yang sempi 
 

UMPTN-96-23 
Bila dalam sirkulasi darah seseorang terdapat leukosit 
dalam jumlah besar, maka orang ini menderita penyakit 
… 
(1) leukopenia 
(2) leukositosis 
(3) sianosis 
(4) leukemia 
 

UMPTN-96-24 
Jika dalam kultur sel berhijau daun dan dialirkan CO2 
dan disinari, maka akan terjadi … 
(1) pembebasan oksigen yang berasal dari H2O 
(2) fotolisis air 
(3) penyerapan sinar, terutama sinar nila dan merah 
(4) pengikatan CO2 oleh ribulosadifosfat 
 

UMPTN-96-25 
Proses keluarnya zat pada tumbuhan yang merupakan 
peristiwa eliminasi, adalah … 
(1) penetesan air pada peristiwa gutasi 
(2) keluarnya terpentin dari pohon pinus yang dilukai 
(3) keluarnya CO2 dan H2O pada peristiwa pernapasan 
(4) keluarnya getah perca dari tempat yang dilukai 
 
 


