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UMPTN-97-11 
Di saluran pencernaan, protein akan disederhanakan 
menjadi senyawa yang disebut … 
A. vitamin D 
B. asam amino 
C. glukosa 
D. asam lemak 
E. kolesterol 
 

UMPTN-97-12 
Sistem yang berkaitan langsung dengan respirasi 
adalah sistem … 
A. otot 
B. ekskresi 
C. pencernaan 
D. sirkulasi 
E. regulasi 
 

UMPTN-97-13 
Ada dua macam bentuk polip Obelia. Polip yang 
berfungsi untuk reproduksi disebut … 
A. gonangium 
B. tentakel 
C. hidrant 
D. gastrozoid 
E. mesoglea 
 

UMPTN-97-14 
Pada daur hidup Aurelia, stadium berenang bebas, 
mempunyai silia, dan tidak bertentakel dinamakan … 
A. efira 
B. skifistoma 
C. planula 
D. medusa 
E. strobila 
 

UMPTN-97-15 
Contoh tumbuhan Kormofita yang berspora ialah … 
A. Anthoceros laevy 
B. Cycar rumphii 
C. Dioon edule 
D. Ginkyo biloba 
E. Eugenia moluccensis 
 

UMPTN-97-16 
Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida, 
kadar terbesar penimbunan bahan pencemar akan 
terdapat pada … 
A. air tawar 
B. ikan kecil 
C. fitoplankton 
D. ikan besar 
E. zooplankton 
 
 
 

UMPTN-97-17 
Di dalam lisosom terdapat bermacam-macam enzim 
hidrolis. 

SEBAB 
Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel 
 

UMPTN-97-18 
Organisme non-fotosintetik tidak mampu membentuk 
karbohidrat 

SEBAB 
Fotosintesis merupakan satu-satunya proses yang 
menghasilkan karbohidrat 
 

UMPTN-97-19 
Dengan teknik penyisipan gen pembentuk insulin, sel 
bakteri mampu menghasilkan hormon insulin. 

SEBAB 
Gen pembentuk insulin pada sel pankreas manusia 
dapat disisipkan pada plasmid bakteri secara teknik 
penyisipan gen 
 

UMPTN-97-20 
Bakteri Eschericia coli hidup di dalam usus dan 
membahayakan kesehatan. 

SEBAB 
Bakteri E. Coli yang mencemari perairan tidak 
diinginkan. 
 

UMPTN-97-21 
Untuk membantah teori generatio spontanea dari 
Spallanzani, Louis Pasteur menggunakan pipa berleher 
angsa yang bertujuan agar … 
(1) tidak ada mikroorganisme di dalam pipa 
(2) mikroorganisme terperangkap dalam pipa 
(3) air kaldu tidak berhubungan dengan udara 
(4) air kaldu dapat berhubungan dengan udara 
 

UMPTN-97-22 
Berikut ini disajikan sejumlah organ pada Vertebrata 
yaitu : 
(a) sirip anjing laut 
(b) sayap kelelawar 
(c) kaki depan kuda 
(d) tangan manusia 
(e) kaki depan kadal 
(f) sirip dada ikan 
Dari organ-organ tersebut, pasangan organ yang 
homolog adalah … 
(1) a – b  
(2) c – d  
(3) e – f  
(4) a – f  
 



UMPTN-97-23 
Pada proses spermatogenesis, sel yang masih bersifat 
diploid adalah … 
(1) spermatosis II 
(2) spermatosis I 
(3) spermatid 
(4) spermatogenia 
 

UMPTN-97-24 
Ciri-ciri Alga biru adalah … 
(1) mempunyai klorofil 
(2) mempunyai fikosianin 
(3) tidak mempunyai membran inti 
(4) mempunyai antosianin 
 

UMPTN-97-25 
Sepasang suami istri bertengkar memasalahkan 
seorang anaknya yang bergolongan darah O, 
sedangkan suami istri tersebut masing-masing ber-
golongan darah A dan B. 
Penjelasan yang dapat anda berikan adalah … 
(1) istri A heterozigotik dan suami B homozigotik 
(2) istri B heterozigotik dan suami A heterozigotik 
(3) istri A homozigotik dan suami B heterozigotik 
(4) istri A heterozigotik dan suami B heterozigotik 
 
 


