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PREDIKSI SOAL BIOLOGI IPA

SNMPTN 2008

1. Omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo adalah suatu pernyataan yang menjelaskan bahwa
A. tidak ada kehidupan tanpa telur
B. sebelum ada individu, harus ada telur dahulu
C. kehidupan dapat berasal dari benda mati
D. kehidupan ada karena telah ada kehidupan sebelumnya
E. kehidupan selalu berasal dari organisme yang bertelur

2. Hewan yang mempunyai ciri-ciri; tidak bertulang punggung, tubuhnya beruas-ruas, kaki terdapat pada
hampir semua ruas badan, tidak mempunyai sayap. Berdasarkan ciri-ciri di atas maka hewan tersebut
termasuk ke dalam kelas ....
A. Insekta
B. Crustaceae
C. Arachnida
D. Arachnoida
E. Diptera

3. Hewan di bawah ini semuanya tergolong ke dalam kelas Mammalia, kecuali ....
A. lumba-Iumba
B. pesut
C. duyung
D. paus
E. kuda laut

4. Pada percobaan perendaman pangkal batang yang telah dipotong dalam larutan eosin, jaringan yang lebih
dahulu berwarna merah adalah ....
A. xilem
B. tloem
C. epidermis
D. Kolenkim
E. Parenkim

5. Sistem yang berkaitan langsung dengan respirasi adalah sistem ....
A. pencernaan
B. regulasi
C. sirkulas
D. otot
E. ekskresi

6. Pada ekosistem perairan, yang dimaksud dengan komunitas nekton adalah semua organisme yang ....
A. memakan plankton
B. dapat berenang bebas
C. hidup di daerah fotik
D. pergerakannya dipengaruhi oleh arus air
E. hidup di permukaan air

7. Petunjuk evolusi dari golongan Reptilia menuju golongan Aves ditandai dengan adanya struktur organ
pada Aves berupa ....
A. cakar
B. paruh
C. kaki
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D. sisik
E. bulu

8. Vektor yang umum digunakan pada rekayasa genetika adalah ....
A. ribosom
B. kromosom
C. kloroplas
D. mitokondria
E. plasmid

9. Proses nitrifikasi adalah perubahan amonia menjadi senyawa nitrat karena adanya bakteri Nitrosomonas
di tanah

SEBAB

senyawa nitrat yang larut di dalam air akan diabsorbsi oleh tumbuhan yang kemudian akan diubah
menjadi karbohidrat.

10. Fotosintesis terutama terjadi di dalam jaringan bunga karang.daripadajaringan tiang

SEBAB

Jaringan bunga karang mengandung klorofil lebih banyak dibandingkan jaringan tiang.

11. Mitokondria merupakan tempat terjadinya proses ....
1. pembentukan ATP
2. oksidasi glukosa
3. pernapasan antar molekul
4. fotosintesis

12. Lumut dan paku mempunyai persamaan dalam hal ....
1. mempunyai ikatan pembuluh
2. adanya pergiliran keturunan
3. mempunyai rizoma
4. spermatozoid dapat bergerak

13. Apabila kita mengunyah nasi secara terus-menerus, maka akan terasa manis karena ....
1. sebagian amilum dipecah menjadi glukosa
2. sebagian protein dipecah menjadi asam amino
3. air ludah mengandung ptialin
4. sebagian lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol

14. Pada peristiwa oogenesis, setiap satu oogonium akan membentuk ....
1. 3 ovum fungsional dan 1 sel kutub
2. 2 ovum fungsional dan 2 sel kutub
3. 1 ovum fungsional dan 1 sel kutub
4. 1 ovum fungsional dan 3 sel kutub

15. Buta warna ditentukan oleh gen resesif yang terpaut kromosom X. Seorang wanita buta warna menikah
dengan pria bermata normal, kemungkinan keturunannya adalah ....
1. semua anak perempuannya bermata normal
2. semua anak perempuannya carrier (pembawa)
3. semua anak laki-lakinya buta warna
4. semua anak perempuan buta warna dan semua anak laki-laki normal
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