06 11A - Biologi - Arifin

Multiple Choice
Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

____	1.	 Dibawah ini ada 5 organ yang menyusun sistem pernapasan manusia : 
     1. trakea             
     2. rongga hidung                
     3. bronkiolus               
     4. bronkus               
     5. alveolus 
  urutan alat pernapasan yang benar adalah....

a.
2 – 1 – 3 – 4  – 5  
d.
2 – 4 – 3 – 1  – 5  
b.
2 – 1 – 4 – 3  – 5 
e.
2 – 4 – 5 – 1  – 3   
c.
2 – 3 – 4 – 1  – 5


____	2.	salah satu alat pernapasan mempunyai ciri - ciri...
1.berongga
2.berlapis lendir
mengandung indra pembantu
3.mengandung keras hidung 
4. mengandung kerang hidung
Fungsi dari alat pernapasan diatas adalah....
a.
 sebagai alat pertukaran O2 dan CO2
d.
untuk mencium bau dan menghangatkan udara
b.
sebagai saluran bagi udara ke paru-paru                
e.
untuk membersihkan dan menghangatkan udara
c.
untuk mencium bau dan menyaring  udara  


____	3.	Di bawah ini adalah gambar beberapa macam jaringan epitel. 
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 Jaringan etiptel yang terdapat pada trakhea adalah...

a.
1
b.
II
c.
III
d.
IV
e.
V


____	4.	jumlah alveoli paru-paru manusia.....
a.
1 juta
b.
100 juta
c.
300 juta
d.
700 juta
e.
1.000 juta


____	5.	alveoli paru-paru berfungsi untuk....
a.
pertukaran gas O2 dan CO2
d.
penyaring udara yang akan masuk
b.
tempat terdapatnya pita suara
e.
penghubung jalannya napas dari tenggorokan ke paru-paru
c.
menghangatkan udara yang masuk


____	6.	. Manakah berikut ini pernyataan  yang benar tentang pernapasan manusia 

a.
 pernapasan luar terjadi bila otot antar rusuk dan diafragma berkerut dan rongga dada 

d.
 pernapasan perut terjadi bila diafragma melengkung dan otot diafragma berkontraksi 

b.
pernapasan luar merupakan proses pertukaran O2 dan CO2 dengan sel-sel tubuh
e.
 pernapasan dada terjadi bila otot – otot antar rusuk berkontraksi, rongga dada mengecil karena diafragma mendatar   


c.
pernpasan dalam adalah berlangsungnya pertukaran gas dari aliran darah ke sel-sel tubuh dan sebaliknya


____	7.	 Proses pertukaran gas dalam pernapasan eksternal adalah pertukaran… 
    
a.
oksigen dalam alveolus dengan CO2 dalam kapiler darah alveolus
b.
oksigen dari udara bebas dengan CO2  dalam rongga paru-paru
c.
oksigen di udara bebas dengan udara  rongga hidung
d.
 oksigen dalam  darah dengan CO2  dalam jaringan
e.
udara bebas dengan udara dalam darah


____	8.	Perbedaan antara respirasi eksternal dengan respirasi internal adalah… 
a.
respirasi eksternal terjadi di rongga hidung sedang respirasi internal terjadi di pulmo
b.
 respirasi eksternal terjadi di rongga hidung  sedang respirasi internal terjadi di pulmo
c.
 respirasi eksternal terjadi di  alveolus sedang respirasi internal terjadi dirongga  dada
d.
 respirasi eksternal terjadi di  dalam sel tubuh sedang respirasi internal dalam alveolus
e.
 respirasi eksternal terjadi di  bronkhus sedang respirasi internal didalam sel tubuh dada 



____	9.	 Terjadinya proses inspirasi  pada pernapasan merupakan akibat dari... 

a.
relaksasi otot diafragma
b.
 relaksasi otot antar rusuk  
c.
kontraksi otot antar rusuk
d.
 kontraksi  otot dinding perut
e.
 kontraksi otot-otot yang antagonis 


____	10.	Pada manusia pemasukan udara pernafasan terjadi apabila…

a.
 otot dinding  perut dan otot diafragma berkontraksi 
b.
otot antar rusuk dalam  dan otot diafragma berkontraksi
c.
otot perut dan otot antar tulang rusuk luar berkontraksi
d.
otot antar tulang rusuk luar dan otot diafragma berkontarksi
e.
otot diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk luar berelaksasi    


____	11.	 Bila otot antar rusuk berkontraksi maka...
   
a.
 tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan didalam lebih kecil dari udara luar, maka udara masuk
b.
 tulang rusuk terangkat, volume rongga dada mengecil, tekanan didalam lebih besar dari
c.
tulang antar rusuk terangkat, volume rongga dada mengecil, tekanan di dalam lebih besar 
d.
 diafragma mendatar, volume rongga dada bertambah, udara masuk
e.
diafragma naik, volume rongga dada bertambah, udara masuk


____	12.	Perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut !
  Proses pernapasan eksternal ( luar ) terjadi pada bagian nomor...
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a.
1 melalui proses difusi
b.
1  melalui proses osmosis
c.
2  melalui proses difusi 
d.
3  melalui proses osmosis
e.
3  melalui proses difusi  


____	13.	. Pernapasan pada manusia melibatkan aktivitas dari bagian –bagian berikut:	
      1. otot antar tulang rusuk                 
      2. diafragma                
      3. tulang rusuk           
      4. otot dinding perut
      Bila terjadi pernapasan perut bagian tubuh yang berperan adalah...
                     
a.
1   dan 4  
b.
2  dan 4 
c.
3  dan 4  
d.
1, 2  dan 3
e.
2, 3  dan 4 


____	14.	Pada inspirasi pernapasan dada yang berkontraksi adalah otot-otot antar rusuk, sedangkan 
 inspirasi  pernapasan perut yang berkontraksi adalah...
            
a.
perut      
b.
pinggang  
c.
dada kecil   
d.
diafragma  
e.
antar rusuk      


____	15.	
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 Pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernapasan tersebut adalah...

a.
gambar A otot antar rusuk relaksasi, tulang rusuk terangkat, udara masuk
b.
gambar A otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, udara masuk
c.
gambar B otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, udara keluar                                      
d.
gambar B otot antar rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, udara masuk 
e.
gambar B otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, uadara masuk


____	16.	Bersin adalah proses ekspirasi mendadak yang berfungsi mengeluarkan benda-benda 
 asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Proses ini terjadi kerana kontraksi dari…
a.
otot-otot perut  
b.
otot difragma   
c.
otot antar tulang rusuk  
d.
selaput rongga dada 
e.
 selaput otot dinding rongga perut    


____	17.	 Pernyataan yang benar mengenai pernapasan perut adalah...

a.
otot perut berkontraksi, rongga dada mengembang udara masuk keparu-paru
b.
otot diafragma  berkontraksi, rongga dada membesar  udara masuk keparu-paru
c.
otot diafragma dan otot perut berkontraksi, rongga dada menyempit udara keluar
d.
 otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengembang udara masuk keparu-paru
e.
otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada menyempit udara keluar dari paru-paru
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Dari diagram diatas, berapakan kapasitas vital paru-paru 
    
a.
200 cc  
b.
1500 cc 
c.
2500 cc    
d.
3000 cc   
e.
3500 cc 


____	19.	Dari diagram diatas yang menunjukkan letak udara residu pada nomor…
     
a.
1
b.
2
c.
3
d.
4
e.
5


____	20.	Volume udara dalam paru-paru terdiri dari :
      1. udara residu                
      2. udara pernapasan              
      3. udara cadangan             
      4. udara komplementer
 Bila kita mengadakan ekspirasi maksimal dan inspirasi maksimal, maka volume udara yang    keluar  masuk paru-paru adalah…

a.
1, 3  dan  4    
b.
1, 2  dan  4
c.
1, 2  dan  3
d.
2, 3  dan  4     
e.
1, 2, 3  dan  4


____	21.	 Pembengkakan amandel dapat mengganggu pernapasan karena...
     
a.
terjadi asfiksi 
b.
mempersempit laring
c.
mempersempit faring 
d.
menghambat difusi O2 
e.
menghambat difusi CO2                                               


____	22.	 Asfiksi adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh... 
      
a.
 bengkaknya kelenjar limfe rongga hidung
b.
gangguan pengangkutan dan penggunaan O2
c.
sukar bernapas karena kekejangan otot trakea
d.
sesak napas karena kekurangan hormon adrenalin
e.
 pembengkakkan kelenjar getah bening pada trakea 


____	23.	 Asfiksi merupakan  gangguan fungsi dan kerja organ pernapasan yang secara langsung     akan berdampak pada...
    
a.
pertumbuhan tubuh terhenti        
b.
menurunnya daya tahan tubuh   
c.
pembelahan mitosis lebih lambat
d.
kebutuhan nutrisi tubuh menurun 
e.
sel jaringan tubuh kekurangan oksigen


____	24.	Karbon monoksida dan asam sianida yang dihasilkan dari mesin-mesin kendaraan  bermotor dapat menyebabkan terjadinya asfiksi, yaitu....

a.
paru-paru kehilangan elastisitasnya  
b.
infeksi pada dinding-dinding alveolus   
c.
gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan
d.
terjadinya penyempitan pada saluran pernapasan   
e.
terganggunya proses pertukaran O2 dan CO2 di alveolus


____	25.	Emfisema merupakan gangguan pada jaringan paru-paru yang kehilangan elastisitasnya. 
Apa yang akan terjadi apabila gangguan ini terus berlangsung?

a.
tidak terjadi proses pertukaran O2 dan CO2 di alveoli
b.
proses penyampaian oksigen ke dalam jaringan tubuh meningkat
c.
proses pengikatan O2  di dalam darah terganggu karena kadar Hb berkurang
d.
bronchus akan mengalami penyempitan sehingga proses pernapasan terganggu
e.
proses inspirasi dan ekspirasi terganggu sehingga beban pernapasan meningkat


____	26.	Salah satu kelainan pada sisitem pernapasan mannusia dan penyebabnya adalah...

a.
Kelainan  : pneumonia
penyebab : infeksi bakteri Diplococcus pneumonia
b.
Kelainan  : Bronkitis
penyebab : permukaan dalam saluran pernapasan terinfeksi bakteri 
c.
kelainan   : Asfiksi
penyebab : Hb mengikat CO2
d.
kelainan   : Faringitis
penyebab : infeksi kuman pada kelenjar limfe
e.
kelainan   : Pleuritis
penyebab :alergi dan kekurangan hormon adrenalin


____	27.	Wajah adenoid ditimbulkan oleh penyempitan ataupun penyumbatan saluran napas yang 
 disebabkan oleh... 

a.
penyempitan kelenjar limfa      
b.
pembengkakkan kelenjar tiroid  
c.
pembengkakkan kelenjar paratiroid       
d.
penyempitan polip di rongga hidung
e.
pembengkakkan polip di rongga hidung  


____	28.	 Seorang perokok pada sel darahnya akan mengandung nikotin, proses masuknya nikotin   
  terjadi secara...
      
a.
difusi
b.
gutasi
c.
osmosis
d.
imbibisi
e.
tranpor aktif


____	29.	  Hasil pengukuran denyut nadi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
  pernapasan adalah sebagai berikut :
        
      Nama siswa
Usia
Berat badan
Denyut nadi / menit



Sebelum berlari
Sesudah berlari
Ita
12 tahun
30 kg
60 denyut/menit
 90 denyut/menit
Amir
15 tahun
35 kg
62 denyut/menit
 91 denyut/menit
Indri
12 tahun
31 kg
60 denyut/menit
100 denyut/menit
       
       Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi  pernapasan  adalah...

a.
posisi tubuh dan usia
b.
jenis kelamin dan usia
c.
usia dan lamanya aktivitas
d.
berat badan dan posisi tubuh
e.
jenis kelamin dan lamanya aktivitas


____	30.	  Reaksi kimia berikut terjadi pada proses respirasi :
     
       Hb   +    CO2      ®   HbCO2 

   Pertanyaan manakah yang tepat berkaitan dengan reaksi kimia tersebut ?

a.
reaksi semata-mata untuk mengangkut haemoglobin 
b.
reaksi di alveolus untuk megangkut CO2 ke seluruh tubuh
c.
reaksi eliminasi pada jaringan tubuh  dengan terikatnya  CO2
d.
 reaksi eliminasi pada alveolus paru-paru dengan terikatnya  CO2
e.
reaksi di jaringan untuk mengangkut  CO2  untuk dibawa ke paru-paru


____	31.	Jika kita sedang lari,kecepatan bernafas meningkat. Setelah selesai berlari, beberapa saat 
lamanya kecepatan bernafas masih tetap tinggi. Hal ini disebabkan karena…

a.
sel – sel alveolus kekurangan oksigen
b.
tertimbunnya CO2  secara berlebihan dalam  paru-paru 
c.
oksigen banyak dibutuhkan untuk menurunkan pH protoplasma
d.
sel- sel tubuh membutuhkan sejumlah oksigen sebagai pengganti oksigen yang di pakai   
e.
sel – sel tubuh membutuhkan sejumlah oksigen untuk mengoksidasi asam laktat yang 
 tertimbun


____	32.	 Bila malam kita tidur dalam ruangan yang ada tanamannya, kita merasa sesak napas karena...
a.
tanaman bernapas pula  
b.
tanaman mengadakan asimilasi karbon 
c.
kadar oksigen lebih besar dari kadar karbon dioksida
d.
	kadar oksigen lebih kecil dari kadar karbon dioksida
e.
tumbuhan melakukan fotosintesis  


____	33.	Berita duka cita yang diterima oleh seorang anak atas kematian ayahnya mengakibatkan 
 pernafasan pada anak itu berlangsung lebih cepat. Keadaan ini disebabkan karena…

a.
kontraksi otot perut naik 
b.
pekerjaan otot jantung menurun
c.
kebutuhan  akan oksigen menurun   
d.
kadar adrenalin dalam tubuh naik    
e.
kontraksi diafragma


____	34.	Bakteri yang menggunakan O2 dari udara untuk oksidasinya, disebut bakteri...
 
a.
aerob
b.
anaerob
c.
patogen
d.
heterotrop
e.
autotrop


____	35.	  Clostridium tetani adalah bakteri yang hidupnya bersifat an-aerob, hal ini berarti bahwa 
   bakteri tersebut …

a.
 hidup tanpa memerlukan protein
b.
hidup tanpa memerlukan karbohidrat 
c.
menggunakan oksigen dari udara untuk bernapas
d.
hidup subur di tempat yang mengandung oksigen bebas 
e.
tidak menggunakan oksigen bebas untuk pernapasannya


____	36.	Pernyataan yang benar mengenai mekanisme pernapasan paru-paru pada katak adalah...  
  
a.
tulang rusuk berkontraksi sehingga terjadi proses inspirasi 
b.
pada fase inspirasi dan ekspirasi mulut katak selalu tertutup  
c.
sekat rongga badan berkontraksi udara akan masuk ke dalam paru-paru
d.
tulang rusuk berkontraksi sehingga terjadi pertukaran antara  O2 dan CO2        
e.
pada fase inspirasi dan ekspirasi terjadi pergantian membuka dan menutupmulut 


____	37.	Fungsi kantong udara pada burung waktu terbang adalah...

a.
mengeluarkan CO2 dan memasukkan O2 
b.
memperbesar siring dan mengatur berat jenis
c.
membantu pernapasan dan memperbesar siring 
d.
menggantikan fungsi paru-paru dan mengatur berat jenis tubuh
e.
mencegah kehilangan panas dan mengurangi tekanan paru-paru


____	38.	. Di bawah ini perangkat penguji adanya CO2 dalam udara pernapasan 
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 Keterangan : 
                      X  =  inspirasi
                      Y  =  ekspirasi
      
      Susunan perangkat yang benar adalah...

a.
I dan II
b.
I dan III
c.
II dan IV
d.
II dan IV
e.
III dan IV


____	39.	Energi yang dihasilkan pada respirasi anaerob adalah....

a.
2 ATP
b.
4 ATP
c.
8 ATP
d.
32 ATP
e.
36 ATP


____	40.	Reaksi oksidasi yang terjadi dalam sel adalah...
    
a.
C6H12O6     +  O2        ®                 CO2          +     H2O   +   energi
b.
C6H12O6                     ®               6 CO2          +   6 H2O  +   energi 
c.
C6H12O6     +  6 O2     ®           6  CO2          +   6  H2O +   energi 
d.
6 C6H12O6  +  O2        ®            2  C2H5OH   + 2 CO2    +   energi 
e.
C2H5OH    +  O2         ®         CH3COOH  +     H2O   +   energi
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MULTIPLE CHOICE

	1.	ANS:	B	PTS:	1

	2.	ANS:	D	PTS:	1

	3.	ANS:	E	PTS:	1

	4.	ANS:	C	PTS:	1

	5.	ANS:	A	PTS:	1

	6.	ANS:	C	PTS:	1

	7.	ANS:	A	PTS:	1

	8.	ANS:	A	PTS:	1

	9.	ANS:	C	PTS:	1

	10.	ANS:	D	PTS:	1

	11.	ANS:	A	PTS:	1

	12.	ANS:	C	PTS:	1

	13.	ANS:	B	PTS:	1

	14.	ANS:	D	PTS:	1

	15.	ANS:	B	PTS:	1

	16.	ANS:	E	PTS:	1

	17.	ANS:	B	PTS:	1

	18.	ANS:	E	PTS:	1

	19.	ANS:	D	PTS:	1

	20.	ANS:	D	PTS:	1

	21.	ANS:	C	PTS:	1

	22.	ANS:	B	PTS:	1

	23.	ANS:	E	PTS:	1

	24.	ANS:	C	PTS:	1

	25.	ANS:	E	PTS:	1

	26.	ANS:	A	PTS:	1

	27.	ANS:	E	PTS:	1

	28.	ANS:	A	PTS:	1

	29.	ANS:	E	PTS:	1

	30.	ANS:	E	PTS:	1

	31.	ANS:	E	PTS:	1

	32.	ANS:	A	PTS:	1

	33.	ANS:	D	PTS:	1

	34.	ANS:	A	PTS:	1

	35.	ANS:	E	PTS:	1

	36.	ANS:	B	PTS:	1

	37.	ANS:	C	PTS:	1

	38.	ANS:	B	PTS:	1

	39.	ANS:	A	PTS:	1

	40.	ANS:	C	PTS:	1

