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    BIOLOGI PAKET 02 

 SIAP UNAS 2012 

21. Dampak negatif dari penggunaan produk 

parfum yang mengandung senyawa CFC 

(Chloro Fluoro Carbon) terhadap lingkungan 

adalah ... . 

 a. gangguan penglihatan 

 b. mengganggu sistem saraf 

 c. menipiskan lapisan ozon 

 d. kulit teras kering, melepuh, dan retak-

retak 
 
22. Perhatikan zat kimia berikut! 

 1) alkohol 

 2) karmoisin 

 3) kafein 

 4) nikotin 

 5) amoxicilin 

 Termasuk kelompok zat adiktif yang 

mempengaruhi kerja otak adalah ... . 

 a. 1, 2, dan 3 c. 2, 3, dan 4 

 b. 1, 3, dan 4 d. 2, 4, dan 5 
 
23. Perhatikan gambar berikut 

Ciri makhluk hidup yang 

ditunjukkan oleh gambar 

tersebut adalah ...  

A. berkembangbiak 

B. memerlukan makanan 

C. tumbuh dan berkembang 

D. peka terhadap rangsang 
 
24. Perhatikan ciri beberapa organ berikut!  

  

 

 

     

     

 

 

 

 

Ciri-ciri organ yang sesuai dimiliki oleh 

tumbuhan padi, jagung, dan tebu adalah …..  

A. 1, 3 dan 4 C. 2, 3 dan 4 

B. 1, 4 dan 6 D. 2, 5 dan 6  
 
25. Perhatikan rantai makanan berikut! 

 

 

 

 

 

 

Kemungkinan yang akan terjadi jika populasi 

katak menurun karena diburu oleh para 

petani adalah... . 

A. populasi laba-laba meningkat, populasi 

ikan menurun 

B. populasi tumbuhan menurun, populasi 

ulat meningkat 

C. populasi laba-laba menurun, populasi 

ikan menurun 

D. populasi ulat meningkat, populasi ikan  

meningkat 
 
 
26. Perhatikan gambar pence-

maran tanah berikut!: 

 Usaha-usaha yang mungkin 

bisa dilakukan untuk 

mengurangi pencemaran 

dan  kerusakan lingkungan 

adalah .... 

A. memperluas tempat pembuangan akhir 

sampah 

B. melarang pembuangan sampah 

sembarangan 

C. menggalakkan program “reuse, recycle, 

reduce” 

D.  membakar sampah 
 
27. Grafik  manakah yang menunjukkan 

meningkatnya populasi penduduk  yang 

sangat cepat di suatu daerah  pada saat 

tertentu  akan berpengaruh terhadap 

kekurangan  pangan?   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

28. Perhatikan tabel perbedaan arteri dengan vena! 

  Pembeda arteri/ nadi vena/ balik 

1 tempat di dalam, tidak 

tampak 

tampak kebiru-

biruan 

2 dinding pembuluh tebal, kuat, elastis tipis, tidak elastis 

3 aliran darah ke jantung dari jantung 

4 denyut  terasa tidak terasa 

 Pernyataan yang tepat pada nomor ... . 

 a. 1 – 2 c. 2 – 3 

 b. 1 – 3 d. 3 – 4  
 
29. Perhatikan gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

Pada organ mana sajakah terdapat enzim 

yang berfungsi mencerna protein  menjadi 

asam amino ... . 

1 2 3 

5 4 6 
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A. 1 dan 2 C. 2 dan 3 

B. 1 dan 3 D. 3 dan 4 
 
30.   Adanya lendir yang bersel 

berambut getar untuk 

mengeluarkan kotoran 

yang masuk bersamaan 

udara merupakan keadaan 

pada alat nomor.... 

   a. 2 c.   4 

   b. 3 d.   5  
 
31. Perhatikan ciri - ciri otot berikut! 

1.) Memiliki banyak inti 

2.) Bekerja secara tidak sadar 

3.) Bentuk silindris panjang 

4.) Terdapat pada saluran pencernaan 

5.) Bentumya gelendong 

Berdasarkan data tersebut, ciri yang dimiliki 

oleh otot polos adalah .... 

A. 1, 2, dan 5 C. 2, 3, dan 4 

B. 1, 2, dan 4 D. 2, 4, dan 5 
 
32. Pada wanita umumnya setiap 28 hari terjadi 

pelepasan sel telur dari kandung telur, jika sel 

telur tersebut tidak dibuahi oleh sperma maka 

terjadi peluruhan dinding dalam rahim 

(endometrium). peristiwa peluruhan 

endometrium ini disebut ... . 

 a. aborsi c. implantasi 

 b. ovulasi d. menstruasi 
 
33. Perhatikan gambar sel saraf berikut! 

  

 

 

 

 

 
   
      Bagian yang ditunjuk oleh huruf X berfungsi 

untuk.... 

A. menghantarkan impuls menuju badan sel 

saraf 

B. menerima rangsangan dan membawanya 

ke badan sel 

C. melanjutkan impul menuju sel saraf 

berikutnya 

D. sebagai pusat pengaturan impuls, 

pembawa  materi genetis 
 
34. Perhatikan gambar penampang daun berikut! 

 

 

 

 

 

Fungsi bagian yang bertanda X  adalah  …. 

A. sebagai tempat pertukaran gas oksigen 

dan carbondioksida 

B. sebagai alat mengangkut bahan dan hasil 

fotosintesis  

C. sebagai tempat terjadinya proses 

fotosintesis pada daun 

D. untuk melindungi daun agar tetap kuat 

dan segar 
 
35. Gerak akar tumbuhan seperti pada gambar 

berikut merupakan contoh gerak …. 

  

 

 

 

 

A. geotropism C. hidrotropisme 

B. fototropisme D. tropisme 
 
36. Data kegiatan percobaan fotosintesis: 

 1) menutup sebagian daun  dengan kertas 

timah 

 2) menetesi daun dengan larutan yodium 

 3) merendam daun dalam alkohol panas 

 4) merebus daun dalam air mendidih 

 Tahapan yang benar dalam percobaan 

fotosintesis di atas adalah ... . 

 a. 1) – 2) – 3) – 4) c. 1) – 4) – 3) – 2) 

 b. 1) – 3) – 4) – 2) d. 1) – 2) – 4) – 3) 
 
37. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi 

pertumbuhan makhluk hidup adalah ... . 

 a. nutrisi dan reproduksi 

 b. suhu dan kelembaban 

 c. cahaya dan air 

 d. gen dan hormon 
 
38. Perhatikan tabel berikut 

No Organisme Perilaku 

1. Cumi-cumi P Memutuskan ekornya 

2. Bunglon Q Muncul ke permukaan 

3. Cicak R Mengeluarkan tintanya 

4. Lumba-lumba S Mengubah warna tubuh 

Hubungan  antara jenis organisme dan 

perilakunya yang tepat adalah nomor…. 

A. 1 dan P C. 3 dan Q 

B. 2 dan S D. 4 dan R 
 
39. Persentase fenotip  pada keturunan pertama hasil 

persilangan antara kacang berbiji bulat (Bb) 

dengan kacang berbiji kisut (bb) adalah ... . 

 a. 25 % kisut c. 75 % bulat 

b. 50 % bulat d. 100 % bulat 
 
40. Minuman yoghurt merupakan hasil 

fermentasi bakteri .... 

a. Acetobakter xylinum 

b. Rhizopus,sp 

c. Saccharomyces, sp 

d. Lactobacillus,sp 
 

X 

1 
2 

3 

4 

5 6 

X 


