
 

 

 

 

BIOLOGI 
SPMB 2005 Rayon A 

 
1. Sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke 

dalam tubuh, sehingga organel yang paling banyak terdapat di dalam sel ini 

adalah …. 
 

(A). badan Golgi  

(B). retikulum endoplasma 

(C). mitokondria 

(D). lisosom 

(E). ribosom 

 

2. Sel-sel penyusun jaringan berikut yang berubah bentuk dan menghasilkan 

lateks (karet) adalah …. 
 

(A). epidermis 

(B). parenkim 

(C). meristem 

(D). kolenkim 

(E). floem 

 

3. Amphioxus, ikan nila, ikan pari, dan ikan paus memiliki kategori takson 

terendah yang sama, yaitu …. 
 

(A). Filum 

(B). Subfilum 

(C). Kelas 

(D). Ordo 

(E). Famili 

 

4. Pada siklus hidup paku homospor, terlihat urutan fase antara lain …. 
 

(A). sel induk spora – spora – protalium 

(B). paku – zigot – sporangium – sporofil 

(C). anteredium – sel telur – mikroprotalium 

(D). tumbuhan paku – mikrospora – mikroprotalium 

(E). spora – protalium – arkegonium 

 

5. Pada proses fotosintesis, cahaya yang paling berperan adalah …. 
 

(A). hijau dan biru 

(B). hijau dan kuning 

(C). merah dan biru 
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(D). merah dan hijau 

(E). kuning dan ungu

 

6. Penyimpangan perbandingan fenotip F1 pada persilangan dengan dua sifat 

beda, misalnya dari 9 : 3 : 3 : 1 menjadi 9 : 3 : 4 disebut …. 
 

(A). pindah silang 

(B). hipostasis 

(C). epistasis 

(D). polimeri 

(E). kriptomeri 

 

7. Pasangan organisme dan taraf trofik berikut yang TIDAK tepat adalah …. 
 

(A). sianobakteria – produsen 

(B). belalang – konsumen primer 

(C). zooplankton – konsumen primer 

(D). elang – konsumen tersier 

(E). fungi – detritivora 

 

8. Percobaan Stanley Miller dapat membuktikan keberadaan teori Oparin,  

 

SEBAB 

 

 Stanley Miller dan Oparin keduanya adalah pendukung teori generatio 

spontanea. 

 

9. Lumut kerak merupakan organisme primer yang memulai suksesi pada batu-

batuan, 

 

SEBAB 

 

 Lumut kerak mampu memecahkan batu-batuan secara fisik dan kimiawi. 

 

10. Semua arteri berperan untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen, 

 

SEBAB 

 

 Arteri berperan untuk mengalirkan darah yang keluar dari jantung. 
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11. Empulur pada batang jagung (Zea mays) tidak jelas, 

 

SEBAB 

 

 Berkas pengangkut pada batang jagung letaknya tersebar. 

 

12. Rekayasa genetika telah menghasilkan tanaman transgenik 

 

SEBAB 

 

 Tanaman transgenik hasil rekayasa tidak memerlukan perlakuan penyesuaian 

diri sebelum ditanam di ladang. 

 

13. Otot polos dapat ditemukan pada organ berikut, KECUALI …. 
 

(1). lambung 

(2). lidah  

(3). usus  

(4). jantung 

 

14. Pada saat kita mengambil nafas, maka rongga dada akan membesar, hal 

tersebut disebabkan oleh peristiwa berikut, KECUALI …. 
 

(1). kontraksi otot antar rusuk dan diafragma 

(2). diafragma berelaksasi menjadi posisi cekung 

(3). tulang rusuk bergerak ke atas 

(4). tulang dada bergerak ke bawah 

 

15. Bila terjadi apomiksis pada tumbuhan Anthophyta, pertumbuhan dan 

perkembangan sel-sel berikut yang menghasilkan embrio haploid adalah …. 
 

(1). seinergid 

(2). antipoda 

(3). pendamping 

(4). telur 


