
BIOLOGI UMPTN 1999
01. Kandungan spesifik dinding sel bakteri adalah ...

(A) peptidoglikan
(B) selulosa
(C) kitin
(D) pektin
(E) lignin

02. Perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis terletak pada ...
(1) jumlah sel anak yang dihasilkan
(2) tempat berlangsungnya pembelahan
(3) jumlah kromosom sel anak
(4) besarnya sel yang sedang membelah

03. Akar yang muncul pada stek berasal dari perkembangan ...
(A) epidermis
(B) parenkim
(C) korteks
(D) kambium
(E) perikambium

04. Transpirasi adalah proses pengeluaran uap air melalui stomata.
SEBAB

Stomata adalah lubang tempat pertukaran gas O2 hasil fotosintesis dan CO2 dari udara.

05. Lumut dan paku mempunyai kesamaan dalam hal ...
(1) Spermatozoid
(2) mempunyai pergiliran generasi
(3) mempunyai ikatan pembuluh
(4) mempunyai rizoma

06. Kelompok cacing berikut ini yang berguna dalam bidang pertanian adalah ...
(A) Oligochaeta
(B) Polychaeta
(C) Hirudinae
(D) Trematoda
(E) Turbelaria
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07. Bagian lambung domba yang serupa atau sama dengan lambung manusia adalah ...
(A) abomasum
(B) rumen
(C) retikulum
(D) omasum
(E) ileum

08. Untuk memperoleh tenaga yang berupa ATP pada peristiwa gerakan pada tubuh kita,
diperlukan glukosa sebagai sumber energi.

SEBAB
Di dalam darah glukosa akan dioksidasi dan menghasilkan energi, karbondioksida, dan air.

09. Proses nitrifikasi adalah perubahan amonia menjadi senyawa nitrat oleh adanya bakteri
Nitrosomonas di tanah.

SEBAB
Senyawa nitrat yang larut dalam air akan diabsorbsi oleh tumbuhan yang kemudian akan
diubah menjadi karbohidrat.

10. Enzim bekerja secara spesifik. Kerja enzim tersebut sangat dipengaruhi oleh ...
(1) suhu lingkungan
(2) pH medium
(3) konsentrasi substrat
(4) jenis substrat

11. Pada marmot, warna bulu hitam dominan terhadap albino dan bulu kasar dominan terhadap
bulu halus. Marmot yang berbulu hitam kasar dikawinkan dengan yang berbulu albino
halus menghasilkan keturunan F −1 yang semuanya berbulu hitam kasar . Kalau marmot
dari keturunan F −1 terbentuk dikawinkan dengan yang berbulu albino halus maka
keturunannya yang berbulu hitam kasar adalah sebanyak ...
(A) 75%
(B) 56%
(C) 37%
(D) 25%
(E) 6%

12. Berdasarkan kategori kehidupan pada ekosistem perairan, hewan yang aktif berenang tanpa
terpengaruh oleh arus air dinamakan ...
(A) nekton
(B) plankton
(C) neuston
(D) bentos
(E) perifiton
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13. Penemuan fosil pada berbagai lapisan bumi yang dapat menerangkan adanya evolusi
dengan jelas adalah fosil ...
(A) kera
(B) manusia
(C) dinosaurus
(D) kuda
(E) gajah

14. Sel-sel yang diperoleh dengan cara peleburan dua tipe sel somatik hasil isolasi dari jaringan
yang berbeda menjadi satu sel tunggal, disebut ...
(A) zigot
(B) sel yang diklon
(C) khimera
(D) sel hasil rekombinasi
(E) hibridoma

15. Teori-teori tentang biogenesis didukung oleh ...
(1) Louis Pasteur
(2) Lazaro Spallanzani
(3) Francesco Redi
(4) Aristoteles


