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1. Dalam daur hidup Angiospermae, sel mikrospora berkembang menjadi …. 
 

(A). buluh serbuk sari 

(B). benang sari 

(C). serbuk sari 

(D). kotak sari 

(E). kepala sari 

 

2. Organ berikut yang perkembangannya berasal dari lapisan mesoderm    

adalah … 
 

(A). otak dan ginjal 

(B). otak dan rangka 

(C). otot dan rangka 

(D). ginjal dan usus 

(E). ginjal dan hati 

 

3. Sel fagosit berperan penting dalam mengasa 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 

 

4. Pada respirasi aerob, oksigen berperan pada proses 
 

(A). glikolisis 

(B). pembentukan asetil CoA 

(C). siklus Krebs 

(D). sistem transpor elektron 

(E). pembentukan ATP 

 

5. Hewan Crustacea mempunyai ciri antara lain 
 

(A). kaki berjumlah dua pasang 

(B). tubuh terdiri dari kepala dan abdomen 

(C). kepala dan dada tampak jelas 

(D). rangka luar tersusun atas zat kitin 

(E). antena satu pasang
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6. Lima belas bersaudara kandung terdiri dari 5 wanita dan 10 pria. Kesepuluh 

pria pada keluarga tersebut mengalami kelainan pada salah satu anggota 

badannya, sedangkan ke 5 wanitanya normal. Kelainan tersebut disebabkan 

oleh faktor genetik akibat peristiwa …. 
 

(A). pindah silang 

(B). pautan seks 

(C). gagal berpisah 

(D). epistatis 

(E). kriptomeri 

 

7. Escherichia coli banyak digunakan dalam teknik rekayasa genetika, karena 

bakteri tersebut 
 

(A). Mempunyai plasmid 

(B). Mempunyai enzim 

(C). Mempunyai totipotensi tinggi 

(D). Dapat bersimbiosis dengan manusia 

(E). Berkembang biak secara cepat 

 

8. Perkawinan antara kuda betina dan keledai jantan tidak dapat menghasilkan 

spesies baru, karena 
 

(A). hibrid yang dihasilkan fertil 

(B). adanya isolasi reproduksi 

(C). adanya isolasi perilaku 

(D). hibrid yang dihasilkan steril 

(E). hibrid yang dihasilkan letal 

 

9. Cacing Tubifex dimasukkan ke dalam Filum Annelida 

 

SEBAB 

  

 Cacing Tubifex mempunyai selom dan tiga lapis dinding tubuh. 

 

10. Menurut Harold Urey, zat anorganik dapat berubah menjadi zat organik di 

dasar laut. 

 

SEBAB 

 

 Menurut Harold Urey, atmosfer bumi purba tidak mengandung oksigen. 
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11. Masa menopause dapat memacu timbulnya osteoporosis 

 

SEBAB 

 

 Pada masa menopause, hormon progesteron menurun. 

 

12. Tindakan berikut yang termasuk pengembangan sumber daya hayati melalui 

rebolusi hijau adalah …. 
 

(1). Pengembangan hutan kota 

(2). Pemuliaan tanaman pertanian 

(3). Penghijauan lahan terlantar 

(4). Pencarian varietas tanaman unggul 

 

13. Batang kecambah suatu tumbuhan diperkuat oleh jaringan 
 

(1). Epidermis dan sklerenkim 

(2). Sklerenkim dan meristem  

(3). Meristem dan parenkim  

(4). Parenkim dan kolenkim 

 

14. Organel di dalam sel yang terlibat secara langsung dalam pembentukan 

energi adalah …. 
 

(1). badan Golgi 

(2). kloroplas 

(3). lisosom 

(4). mitokondria 

 

15. Jenis protein struktural yang berperan dalam kontraksi sel otot adalah 
 

(1). mikrotubul 

(2). aktin 

(3). tubulin 

(4). miosin 


