
BIOLOGI

I
t . Reaksi rnanakah yang mungkin terjadi di sitoplasma sel eukariotik?

I. Fermentasi laktat

il. Siklus Krebs

III. Siklus GlyoxYlate

IV. Katabolisme oksidatif dari asam lemak

V. Glikolisis

VI. Fermentasi etanol

a. l, IlI, and VI

.. b. I, v, vI
c. I, II dan iII

d. lI, IV dan V

e. III, IV and V

Daerah yang ditunjuk Panah
berfungsi untr"rk ...

pada gambar mem plasma dengan mikroskop elekhon ini

a. Sebagai barrier bagi molekul larut air

b. Reseptor spesifik sel r'rntuk ligan

c. Berkaitan dengan aktivitas katalitik membran

d. TransPort bagi ion

e. Penghubung ke sitoskeleton

3. Manakah gambar grafik panjang sarkomer (L) - kekuatan kontraksi otot (F) yang benar?
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a. Subtansi P d. serotonin

4. Sejenis neuropeptida yang berfungsi sebagai analgesik ilrniah yang dapat menurunkan persepsi

rasa sakit oleh sistem sarafpusat adalah ...

b. Endorfin e. Melatonin

c. Norepinefrin

5. Grafik oxygen-hemoglobin dissociation curve di bawah

bawah ini. kecuali...
a. peningkatantemperatur

b. Kadar CO2rneningkat

c. pH darah meningkat

d. BPG meningkat

e. Peningkatanaktivitas metabolisme

P Oz tissues

Ada dua orang yang sedang diet. Mereka sama-sama mendapatkan asupan kalori yang sudah

diperhihrngkan untuk cliet dan gaya hidup yang sama. Namun mereka melakukan dua olahraga

yang berbeda. Orang pertama melakukan olah raga lari cepat (marathon) dengan menggunakan

treadmill dan orang kedua rnelakukan olahraga Yoga. Dari kedua orang di atas, bagaimanakah

yang kemun-ekinan yang akan terjadi?

a. Berat badan orang pertama akan turun lebih cepat dibandingkan orang kedua

b. Berat badan orang kedua akan turun lebih cepat dibandingkan orang pertama

c. Kedua orang tersebut tidak akan turun berat badannya

d. Kecepatan turunnya berat badan kedua orang tersebut adalah sama

e. Berat badan kedua orang tersebut justru meningkat

Salah satu fungsi drscr.ris intercslaris adalah....

a. Membuat sel-sel otot jantung dapat berkontraksi serentak setelah menerima impuls

dari SA node

b. Menghantarkan sinyal kontraksi ke selwuh dinding ventrikel

c. Mempertahankan irama pemompaan jantung

d. Menentukan laju kontraksi semua sel otot jantung

e. MempercePat denyut jantung

Respon awal sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) yang berpusat di juxtaglomerular

apparatus (JGA) terhadap penurunan tekanan atau volume darah adalah dengan cata .-..

a. Merangsang pembebasan ADH saat osmolaritas darah meningkat di atas titik pasang

sebesar 300 rnosm/L

b. Meningkatkan penneabilitas epitelium terhadap air

c. Membebaskan eruim renin ke dalam darah

d. Mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II

e. Merangsang tubula distal menyerap kembali urea

Seorang wanita berumur 26 tahun sedang hamil trimester terakhir pada kehamilan yang normal.

Sintesis ASI oleh kelenjar mammaenya secara spesifik dirangsang oleh ..'

a. Oksitosin dari neurohipofisis

b. . Prolaktin dari conrus luteum

c. Vasopressin

d. Laktogen plasenta

e. Refleks neurohumoral

10. Bakteri/ virus yang tidak berperan dalam sexual hansmitted disease adalah...

a. Neisseria gonorrhea

b. Treponema pallidum

c. HPV

ini bergeser ke kanan karena hal-hal di

a

6.

8.

9.



d. human herpes virus type I
e. human herpes virus type II

11. Misalnya tinggi seorang laki-laki ditentukan oleh2 pasang poligen. Tinggi dasar laki laki ini
adalah 150 cm dan setiap alel efektif memberi tambahan 7 cm. Jika seorang laki-laki dengan
genotip tinggi l78cm disilangkan dengan perempuan bergenotip aabb, maka kemungkinan tinggi

anak laki-laki mereka adalah..
)  i  i r

a. l50cm
b. 157cm
c. 164cm
d. 170 cm
e. l78cm

12. Plasmid berulqrra{ 28qbb dipctong dengan enzirn restriksi dalam tiga reaksi terpisah: satu reaksi
menggunakan BamHI dan HindIII; satu reaksi menggunakan BamHI dan EcoRl; dan satu reaksi
menggunakan HindIII dan EcoRL Fragmen reshiksinya dipisahkan dengan elektroforesis gel.
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15.

Berdasarkan pelcobaan diatas, pernyataan di bawah ini yang benar adalah.....

a. Hind III lnemotong plasmid di tiga daearah yang berbeda

b. Pemotongan plasmid dengan Hind III akan menghsilkan satu pita dengan panjang 1400

bp

c. EcoRI memotong plasmid pada daerah 3 dan 4

d. Jumlah pita yang muncul pada pemotongan EcoRI sama denlan jumlah pita yang muncul

. dengan hasil pemotongan BamHI

e. BamHI dan Hind III memotong plasmid menjadi 2 fragmen DNA

13. Jika ingin mengetahui apakah suatu jenis sel sedang mengalami sintesis DNA atau tidak, maka sel

tersebut diinkubasi dengan radioaktif timidin agar berikatan dengan DNA. Teknik terbaik utuk

mendeteksi deoksinukleotida yang terlabel dengan radioaktif tersebut adalah....

a. Autoradiografi

b. Elektroforesis dengan gel aikrilamida

c. Elektroforesis dengan gel agarosa

d. Elektroforesis dua dirnensi

21, Western blot

Berikut ini yang termasuk fungsi metabolik hepar :

l. Tempat penyimpanan glikogen

2. Tempat oksidasi asam lemak untuk menl'uplai energi mbuh

3. Tempat pembentukan ureum unfuk mengeluarkan arnmonia tubuh

4. Tempat penyimpanan vitamin A, D dan Bl2

Tanda-tanda yang sering dirasakan oleh penderita Diabetes Mellitus tipe I adalah :

L Polidipsia

2. Poliphagia

3. Poliuria

4. Parestesia

16. Otot bergaris pada oesophagus terdapat pada

l. Oesophagus l/3 atas

2. Oesophagus 213 atas

3. Oesophagus 1/3 tengah

4. Oesophagus 1/3 bawah

A,
17. Daerch.daerah prostat yangg}o/o dengan mudah terkena garg4pma'adalah :

l. Zona Transisional

2. Zona Sentral

3. Zona Periuretral

4. Zona Periferal

18. Tidak ada rnanusia yang sama persis hidup di dunia ini, masing-masing manusia memiliki variasi.

Berikut ini yang termasuk variasi netral adalah...

l. Pseudogen
2. Sidik Jari
3.Untranslated Region of the Genome
4. Gen pengkode wama kulit

19. Neurotransmitter asetilkolin dipecah oleh asetilkolin esterase menjadi kolin dan asetat
Sebab



Neurotransmitter asetilkolin ditangkap oleh reseptor kolinergik tipe nikotinik

20. Pada keadaan dehidrasi, tubuh melalnrkan kompensasi dengan meningkatkan sekresi hormon

antidiuretik (ADH)

Sebab

ADH meningkatkan reabsorpsi air di tubulus distal dan duktus koligentes ginjal

21,. Pada distrofi muscular Duschenne, seorang pria yang sakit akan mewariskan penyakitnya kepada

semua anak perempuannya, tetapi tidak kepada satupun dari anak laki-lakinya

Sebab
Pada pewarisan holandrik, hanya perempuan saja yang terkena dan tidak sahrpun pada laki-laki

22. Padapenderita hipertensi, tunika media mengalami proliferasi

Sebab

Tunika intima dan adventitia mengalami kalsifikasi berlebih akibat tekanan darah yang terlalu kuat

23. Seseorang dengan nekrosis pada hipofisis anteriornya akan nrengalami dwarfisme '
Sebab

Sel epsilon acidophilnya ikut berkurang

24. Dalarn pembentukan titian silang antara aktin dan myosin selain diperlukan ion Ca2*

diperlukan ion Mg2* yang muaiannya sama
. Sebab

Ion Ca2* nantinya berperan dalam pembukaan troponin I sehingga pr oses sliding myosin dan ahrn

dapat terjadi

25. Probabilitas hemokromatosis yang rnerupakan perubahan pigmen kulit menjadi bintik-bintik akibat

hemosiderosis terjadi pada penderita anemia hemolitik yang jarang tranfusi lebih besar daipada

penderita anemia aplastik yang jarang hanfusi

Sebab

Kekuangan Fe pada hemoglobin kedua penderita sedemikian absolut hingga seharusnya diberikan

asupan par enteral Fe

Juga



KIMIA

a. 35,39yo

b. 24,62yo

27. Perhatlkan reaksi berikut!

Berat atom (Ar):

H=l; C=12; N=14; 0=16; Na:23; Mg=24:' Al=27; S=32; Cl:35,5; K:39; Ca:40; Fe:56;

Cu:63,5; l=127

26. Padaproses respirasi aerobik, glukosa dibakar untuk mendapatkan energi dalam bentuk ikatan P

berenergi tinggi (1 ATP : 7,6 Kalori). Proses tersebut melalui tahapan glikolisis di mana

GLUKOSA +2 ADP + 2 NAD* ) 2 asam piruvat+ 2 ATP + 2 NADH + 2H*

Lalu asam pimvat itiubatr menjadi asetil Ko-AlErdasarkan reaksi:

ASAM PIRUVAT + H-S-Ko-A + NAD* + ASETTL KO-A + COz + NADH+ 2H+

Memasuki TCA Cycle:

ASETIL KO-A + 3 H2O + 3 NAD+ + FAn* + ADP )

2 COr+ 3 NADH + FADH + 4H* + H2O+ ATP

Selanjutnya akan mernasuki rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif, di mana seluruh NADH dan

FADH akan diubah rnenjadi ATP.

. Diketahui pembakaran 1 mol glukosa dalam kalorimeter melepas kalor sebesar 686 Kal. Berapa

persentase kalor yang dihasilkan pembakaran glukosa dalam tubuh seseotang yang mendapat

asupan glukosa dari infus dengan kadar glukosa 5Yo (w/v yo:gan/l mL) sebanyak 50 mL, jika

dibandingkan dengan hasil pembakaran glukosa di dalam kalorimeter?

e. Bukan salah satu di atas (BSSD)

I\tfg, eter
o\cn

I
r-v
H2O/If3.

a. l-kloro-3-metilbutana; 1-fenil-4-metilpentanol; l-fenil-4-metilpentana

b. t-[toto-:-*etilbutana; 1-fenil-4-metilpentana; l-fenil4-metilkloropentana

c. 1-kloro-3-metilbutana; 1-fenil-4-metilpentanol; l-(2-kloro)fenil-4-metilpentanol

d. 2-kloro-2-metilbutana; 1-fenil-2,2-dimetilbutanol; l-fenil-2,2-dimetilklorobutana

e. 2-kloro-2-metilbutana: I-fenil-2,2-dimetilbutanol; 1-(2-kloro)fenil-2,2'dimetilbutanol

28. Sebagian besar asam amino dapat memutar bidang polarisasi, kecuali".'

c. Threonin

d. Glysin

e. Triptofan

29. Seorang analis mempunyai 3 buah tabung A, B, C yang labelnya hilang. Jika kedalam tabung A

ditambah asam, rnaka akan terbentuk gas berbau busuk dan terbentuk endapan kuning. Jika larutan

A dicampur larutan B, maka terbentuk endapan putih. Namun, secara tidak sengaja si analis

menambahkan larutan A berlebih kedalam larutan B, dan endapan putih tersebut hilang. Jika

c.58,47%,
d.1,5,380/0

I

il2-metilbutan#4o

, i

1.
2.

t '

Maka A, B, dan C adalah.....

SOCb 
Y

L <-TJ

a. Leusin

b. Isoleusin



larutan B dicampur dengan larutan C, maka akan terbentuk endapan putih. Jika larutan C

dicampur larutan A, maka tidak terbentuk endapan apapun.

Berikut ini yang masuk akal menjadi label larutan A,B,C secrara berturut-turut adalah :

a. HI, Pb(NO3)2, KzSO+

b. HCl, AgNO3.PbSO4

c. K2SO4, AgNO3, PbSO4

d. KzSO:, PbOIO3)2, NaOH

e. Na2S2O3, Ag2SO4, Pb(NO3)2

30. Reaksi dekomposisi sebagai berikut A t 28 + C, memiliki orde reaksi = 2 dan tetapan laju reaksi

adalah 0,25 L/(mol.menit). Wakhr paruh dari reaksi tersebut jika konsentrasi awal dari A adalah

0.5 M adalah...
e. i2 menit

31. Pernyataan yang tidak benar mengenai enzim adalah.'.

a. Denaturasi enzirn akan menghasilkan asam amino penyusunnya \

_ b. suhu optirnum pada enzim yang bekerja berubah-ubah rnenurut waktu .x

c. Di tubuh kita terdapat enzirn yang clapat bekerja pada pH yang sangat rendah (pH :

1-2\ '/
d. Terdapat enzim yang dapat bekerja pada beberapa macam atau sekelompok substrat

yang sejenis

e. Enzim sebagai biokatalisator tidak merubah harga AG suatir reaksi

Senyawa dalam glikolisis yang tergolong zat berenergi tinggi adalah'..

a. Glukosa-6-phosphat c.2-fosfogliserat

b. Fruktosa-6-phosphat d.1,3-difosfogliserat

Jika 155 mL KCl0,06 M dicampurkan dengan 245 nL Pb(NO3)?

0,000016. Apa akan terjadi endapan PbCl2 dan berapa nilai Q?

a. Terbentuk endapan; Q: q'q0049

b. Terbentuk endapan; Q:0,0000448 (

c. Terbenruk endapan; Q = 0,000665
d. Tidak terbentuk endapan; Q = 0,00000412
e. tidak terbenflrk endapan; Q = 0,00000713

34. Seorang analis ingin rnernbuat lamtan dengan pH=8,155. la memaFukkan padatan kalsium

hidroksida ke dalam 150 rnl- air dan langsung menambahkan asam sitrat (H3C6H5O7) ke dalam

larutan kalsigm hidroksida hingga volumenya 350 mL. Jumlah padatan kalsium hidroksida yang

dimasukkan adalah... (pKa 1 :3,0 8 ; pKa2=4,7 4; pIfu 3:5'40)
e.6,28 gram

a. 1,4 menit
b. 2,172 menit

a. 0,047 gram

b. 2,20 grarn

a. Pb
b. Cupnun

c. 5,544 menit
d. 8 menit

c.3,14 gram
d.4,39 gram

32.

33.

e. Gliseraldehida-3-phosPhat

0,175 M dan Ksp PbCl2 adalah

35. Dalam suatu reaksi {-+y, laju pembentukan y dapat dinyatakan sebagai # 
- 

& f'al' Suatu

reaksi dapat dinyataklan sebagai berikut :-

- ) r{-#-U-kr tC

Jika laju pembenhrkan B sama dengan laju pemakaiun e 
$ 

= *, tnaka konsentrasi B dapat

dinyatakan sebagai :
a. kl [A]
b. kl lAl + k2[B]

e. k3[C]/(k1+k2)

36. Yang dapat digrurakan untuk menghambat ketengikan pada lipid adalah....

c. kl lAl/(k2+k3)
d. kllAl/k2

c. Ferum
d. Tokoferol

e. Asam folat



37. 50 rnl Na2CO3 dapat dititrasi sampai tidak mengeluarkan gas dengan 56,3 m1,0,102 M HCl.
Berapa gram CaCO3 yang akan diendapkan jika larutan berlebihan CaCl2 ditambahkan kedalam
100 ml larutan Na2CO3 tersebut ?
a. 0,735 g
b. 0,583 g

c.0,575 g
d. 0,635 g

e.4,742 g

Reaksi pengeluaran amino pada asam arnino merupakan reaksi...
a. Reaksi deaminasi atau transaminasi

b. Reaksi reduksi atau hidrolisis

c. Reaksi tlansaminasi

d. Reaksi oksidasi anaerobik

e. Reaksi konjugasi

Pada titrasi asam basa, indicator monoprotic (HIn) akan mengalami perubahan bentuk menjadi
(In-) yang disertai perubahan warna. Reaksi disosiasi indikator :

Fllqo4 + H2O (9* H:O*(uq) +Ini"q)

Dalam suatu titrasi basa kuat oleh asam lernah, jika perubahan wana baru dapat dilihat jika rasio
minimal antar komponen indicator adalah l0 kali kompouen indicator lainnya, maka indicator
akan berubah rvama pada pH :

a. pKa-l, dengan [Hin] l0 kali [In-]

b. pKa-l, dengan [In-] l0 kali [l{In]

c. pKa+1, dengan[Hln] 10 kali [In-]

d. pKa+10, dengan [HIn] 10 kali [In-]

e. pKa-10, dengan [In-] l0 kali [HIn]

38.

39.

40. Di samping merupakan
gambar dari persamaan
Michaelis-Menten mengenai
enzim. Pernyatan yang benar
mengenai grafik tersebut...
Keterangan:
sumbu X: konsentrasi
substrat (S)
Sumbu Y: kecepatan (v)

a. Dari grafik diperlihatkan bahwa laju reaksi enzim merupakan reaksi orde I

b. Dari grafik diperlihatkan bahwa laju reaksi enzirn merupakan leaksi orde 2

c. Dari grafil< diperlihatkan bahwa laju reaksi enzirn merupakan reaksi orde 0

d. Inhibitor kornpetitif mempunyai nilai \r max yang berbeda dengan kerja enzim tanpa

inhibitor

e. Bssd

41. Pernyataan berikut ini yang benal adalah...

l. Semakin jauh letak gugus penarik elektron terhadap gugus karboksilat, akan membentuk basa

konjugasi yang sernakin kuat

2. Piridina merupakan salah satu golongan heterosiklik mirip benzena yang larut dalam air

3. Benzena sangat mudah bereaksi deugan pereaksi elektrofilik



4. Rasemat merupakan campuran antara enansiomer dan diastereoisomer

42. Perhatikan reaksi di barvah ini!

44,

45.

46.

47.

48.

49.

Fruktosa-6-Phosphat 
pFK;4€'* 

> Fruktosa-1,6-Diphosphat4>
ATP ADP

Keterangan: PFK-I : Phosphofiuktokinase- I
Pemyataan yang benar mengenai reaksi tersebut adalah...

l. Mg'* rnerupakan gugus prostetik

2. ATP merupakan kosubstrat

3: PFK-I merupakan koenzirn

4. Fruktosa-6-Phosphat merupakan substrat

43. Senyawa karbohidrat sangat bermacam-macam, terdiri dari monosakarida, disakarida, maupun

polisakarida: Di barvah ini tennasuk monosakarida adalah....

l. sorbitol

2. xylosa

3. arabinosa

4. quabain

Berikut ini yang benar rnengenai prinsip kerja hemodialisis aclalah....

l. Proses dialisis merupakan pener.apan sistern osmosis

2. Menggunakan tiruan rnembran seperti di ginjal

3. Cairan dialisa masuk ke dalam darah

4. Darah merupakan suatu sistem koloid

Ion klorida dan bikarbonat merupakan anion utama dalam jaringan ekstraseluler

SEBAB

Keduanya berperan dalam mekanisrne pengangkutan karbon dioksida

Etanol dapat berperan sebagai donor ataupun akseptor proton

SEBAB

Etanol merupakan pelarut arnfiprotik

Asidosis metabolik merupakan penunnan pH plasma darah dari pH normal 7,50

SEBAB

Terjadi penumnan kadat bikarbonat pada sistem buffer tubuh akibat adanya penurunan tekanan

parsial karbon dioksida

Hemoglobin dan mioglobin memiliki struktru yang mirip

SEBAB

Keduanya memiliki atom Fe dalam strukturnya, tetapi dalam jurnlah yang berbeda

Fruktosa tidak memrnjukkau warna hijau, kuning, atau merah-jingga pada uji Benedict (uji gula
\

pereduksi) ''

SEBAB

Fruktosa merupakan ketoheksosa

Semua turunan asam karboksilat reaktif pada reaksi nukleofilik kecuali amida

SEBAB

Senyawa turunan asam karboksilat menruijukkan sifat asarr maupun basa atau amfoter

50.



51. A paper marked MEDSPIN 09 is standing upright in fi'ont of a plane mirror. Which of the

following is not true...

a. The image is the same size as the object v

b. _The image is cattsed rnostly by specular rather than diffirse reflection

c. The image is virtual ./

d. The image appears as 90 NIPSDEM to a person looking in the mirror

e. The irnage shifts its position as the observer shift his position

52. Suahr satelit bergerak melingkar mengelilingi bumi dengan energi total Er.+Eo=Eo maka energi

potentialnya adalah...

a.-Eo

b.2Eo

c. 1,5 Eo

d.Eo

e.-2lh
53. Mim berada pada jarak 5 m dari seekor anjing menggonggong yang melepas daya sebesar lmW,

dan daya ini terdistribtsi secara serag'm ke semua arah, jika ada 2 anjing yang menggonggong

bersamaan, berapakah intensitas yang terdengar oleh ntra? (7/22 = 0,318; log 3,18 :0,5; log 6,36

:0,8)

a. 64dB

b. 6s dB

c. 66 dB

d. 67 dB

e. 68 dB

Alat-alat penghasil radioisotop yang biasa digrmakan dalam bidang kedolteran adalah sebagai

berikut kecuali...

a. MRI

b. GFR

c. SPECT

d. PET

e. Cyclotron

Seorang pilot tiba-tiba kehilangan kendali sehingga pesawatnya bergerak ke bawah secara

vertikal dengan kecepatan 340 m/s. ketika menyadarinya pilot ini dapat melakukan gerakan

menukik ke atas secara vertikal untuk menghindari masuk ke dalam air. Apabila pilot ini

maksimal dapat menahan percepatan hingga 99 agar tetap dalam keadaan compos mentis. Pada

ketinggian berapa dari permukaan laut ia harus mulai naik kembali agar tidak jatuh ke laut? (g =

9,8 m/s2)

a.  1311m

b. l41l  m

c. l5 l l  m

il
I
I

i

54.

55.



d. l21l  m

e. l l l l  m

56. Pak joko menggunakan kacamata +2 untuk membaca dengan jarak bahan bacaanke mata sejauh
25 cm' Suatu saat kacamata yang dia punya rusak oleh sebab itu dia rneminjam kacamata milik
temannya, nilnun unfuk membaca dengan jelas clia harus menempatkan bahan bacaannya sejauh
40 cm dari matanya. Berarti kacarnara yang cripi'jarn ini rnempunyai kekuatan...
a. 1,0 D

b. 1,5 D

c. 0,5 D

d. 2,0D

e. BSSD

57' Satu molekul albLrmin dengan berat molekul 7 x lOa mempuryai efek tekanan osmotik yang sama
dengan satu molekul glukosa dengan berat molekul 180 asalkan konsentrasi tedarutnya sama.
Maka suatu larutan yang mernpunyai konsentrasi I osrn4itel pada suhu 37oC rnempunyai tekanan
osmotik kira-kira...

a. l7300rnmHg

b. 18300 rrunHg

c. 19300 mmHg

d. 20300 mmHg

e. 21300 mmHg

tt' 
'-tk" 

suatu pembuluh darah di otali di akhir arteriolaya menjadi 400o kapiler kecil-kecil rmtuk
menyrplai darah ke otak yang kemudian menyatu kembali menjadi suatu pembuluh darah venule.
Bila resistensi aliran darah claii rnasing-miuing kapiler adalah sama besar yaitg R maka resistensi
aliran darah total dari 4000 kdpiler tersebut adalah...

4000R

2000R

0,0025R

0,00025R

e. Bukan salah satu di atas

59' Seorang insinyur merancang pegas yang akan diletakkan cli bagian bawah lubang lift sebuah
rumah sakit. Jika terjadi kecelakaan yaitu kabel lift tersebut putus pada ketinggian H di atas
pegas' Hitung konstanta K dari pegas tersebut sehingga para penumpang lift tidak mengalami
percepatan lebih besar dari 69 pada saat.berhenti karena dikhawatirkan dapat mengganggu pusat
kesadaran para penumpang lift tersebut. Anggap massa lift dan penumpang M!
a. l7,5MglH

b. lB,5 Mg/FI

c. 19,5 Mg/fl

d. 15,5 Mg/H

e. 16,5 Mgil{

I
I._4
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a.

b.

c.

d.



60. Di dalam sebuah tangki tertutup terdapat 0,012 mol gas monoatomik dengan suhu 300oK. Kalor
yang diperlukan agar suhu gas naik menjadi 400"K jika tetapan gas R = 8,31 J mol-tl( I adalah :
a. 12,98 J

b. 13,96 J

c. 
-14,94 

J

d. l3,g2J

e:'14,96 J

61. Untuk mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris, dilakukau per€ngsanga1 pada bagian
medial dari extremitas inferior sinistra. Elektroda pencatat diletakkan di bagian medial dari
digitus rninimr,s,sedangkan rangsangan pertama dilakukan di sekitar daerah fossa cubiti bagian
medial yang berjarak 0,15 m dari elekhodapencatat, sementara rangsangankedua dilakgkan di
daerah sekitar pergelangan taugan bagian medial yang berjarak 0,25 meter dari tempat
rangsangan pertarna. Bila perbedaan waktu jawaban terhadap ransangan pertama dengan
rangsangan kedua adalah 4 xl0-3 sekon, berapakah konduksi sarafmotoris ?
a.25 m /  s.
b.37,5m/s.
c.50m/s.
d.62,5m/s.
e.75mls.

62' I*" aliran darah sezuai dengan hukum Poiseuille maka laju aliran darah akan sebanding
dengan...

; 4_!,e4gkat empat dariiari-jari pernbuluh darah

b. Tekanan proximal

c. Tekanan distal

d- Viskositas

e. Panjang pembuluh darah

63. Ketika suatu mahkota dengan massa l{,J kg dimasukkan dalarn air, sebuah timbangan yang
akurat hanya menunjukkan an8&a 13,4 kg. dapat kita simpulkan bahwa mahkota itu terbuat dari...
(massa jenis emas, timah, besi, alnmifium, dan tembaga dalam kglm3 berturut-turut adalah
19300, I 1300, 4800, 2700,8900 )
a. Emas

r  j r

64' Satu mol gas ideal yang berada pada keadaan isotennis, volurnenya menilgkat 2 kali lipat maka
kerja yang dilakukan adalah...

a. RT ln4

b. RT log2

c. 2RT ln2

d. RT log4

e. BSSD

u. tman
c. Besi

d. Aluminium

e. r embaga



ry
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65. Sisca berdiri di sudut ruangan tertutup dengan semangkuk soto ayam di sudut yang lain searah

diagonal ruangan. Yang mempengaruhi agar bau soto ayam dapat disadari oleh sisca dengan

cepat adalah.,.

l. Jarak soto ayam dengannya

2. Kecepatan transfer stimulan ke otak

3. Cepat rambatbau di udara

4. -Kerapatan partikel udara tli ruangan itu

Berdasarkan hukum f)alton, iumlah tekanan campluan gas sama dengan jumlah tekanan partial

masing-masing gas. Patm : Py2 * Pe2 * Pcoz + Puap air + Pgas lain-lain rnaka pemyataan di

bawah ini yang benar adalah...

l. Tekanan parlial Oz saat di atmosfir kering lebib tinggi dibandingkan tekanan partial Oz di

atmosfir uap jenuh

2. Tekanan partial CO2 saat di atrnosfir kering lebih tinggi dibandingkan tekanan partial CO2 di

atmosfir uap jenuh

3. Penyelaman sedalam 200 kaki dapat berbahaya salah satunya karena Pe2 ]ang terlalu tinggi

4. Tekanan partial N2 saat di ahnosfir kerilg lebih tinggi dibandingkan tekanan partial N2 di

atmosfir uap jenr.rh

Tuan A datang kepada dokter dengan keluhan sering mengalami nyeri putiggurlg. Dokter

menyatakan bahwa tuan A mengalami obesitas berat. Apabila dipandang dengan sistem torsi

maka kemungkinan hal ini disebabkan oleh...

i. Proyeksi gravitasi dan berat fubuh nya menjadi lebih anterior

2. Tidak tercapainya kesein'rbangan statis dan dinamis pada luas tubuh yang terdiri dari berat

tubuh, gaya yang dilakukan oleh musculus paraspinal, dan vefiebrae pada orang tersebut

3. Musculus paraspinal bekerja berat untuk mengimbangi berat tubuh

4. BSSD

Yang termasuk pengeluaran panas tubuh melalui kulit adalah:

l. Konduksi

2. Radiasi

3. Konveksi

4. Evaporasi

Pernyataan yaug benar tenlang retina adalah...

l. Bayangannya nyata, lebih kecil dari bendanya

2. Bayangannya terbalik , .

3. Terdiri dari selbatang dan sel kelucut .

4. Jika mengubah jarak fokusnya disebut akomodasi mata

Pada gerak hamonik, kecepatan sebanding dengan perpindahan

SEBAB
Pada gerak harmonik, perpindahan sebanding dengan pelcepatan

71. Aliran darah di kapiler lebih cepat daripada di aorta .

SEBAB
Luas pembuluh darah kapiler hrnggal lebih lcecil daripada luas aorta t.,'

66.

67.

68.

69.

70.



72.

73.

1A

Aliran darah yang melalui pembuluh darah dipengaruhi oleh gradien tekanan di sepanjang

pembuluh darah dan resistensinya

SEBAB
Gradien tekanan di sepanjang pembuluh darah berbanding terbalik dengan resistensinya
Dibutuhkan kerja m. Gastrocnemius yang melebihi berat tubuh saat berjinjit

SEBAB
Lengan gaya m.Gastrocnemius lebih pendek daripada lengan gaya berat hrbutr

Proses adiabatik adqlah sllatu proses dimana tidak ada kalor yang merrgalir ke dalam atau ke luar

sistem \

SEBAB
Sistem terisolasi dengan baik dan proses terjadi dengan sangat larnbat
Dengan menganggap sentua dimensi dari tubuh rnanusia rrreningkat dengan faktor. perkalian 9

maka mannsia raksasa yang baru iui akan bergerak lebih larnbat

SEB.\B
F maksimum dari tulang terlalu beser
(qanusia normal ntassanya lebilr kurang 70 k,q. cross sectional area rninimal mendekati 5 x 10a
m', dan tekanan penuh dari rulang mendekati 107 \ mr)

15.
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