
C. 2,3 dan 4
D.2,3dan5
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SIMULASI I

ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

PETUNJUK KHUSUS:
Pilihlah jawaban yang tepat dengan cam menghitamkan huruf A, B, C, atau D pada lembar jawabml
komputer! .

1. Perhatikan tabel berikut!

Gaya N Neraca pegas
Luas m2 Mistar
Berat kg Neraca
Kecepatan m/s Speedometer

Pasangan besaran turunan, satuan Sistem Intemasional dan alat ukur yang benar ditunjukkan
kolom .... .
A. 1,2 dan 3
B. 1,4 dan 5

2. .Perhatikan tabel berikut!

1

2

3
4
5

Teta

Berubah
Berubah

Sifat fisik alkohol, awan dan batu karang berturut-turut ditunjukk~n olehnomor ....
A.1,2dan3 C. 2,3danS
B. 1, 4 dan 3 D. 3, 4 dim 5

3. Suhu air yang sedang dipanaskan diukur dengan termometer Celsius. Suhu air 80°C. Jib
pengukuran menggunakan termometer Fahrenheit, suhu yang ditunjuk ....
A. 40 OF C. 176 OF
B. 48 OF D. 212 OF

4. Perhatikan grafik pemanasan 500 gram air berikut!

P';'''" .. . " .
i--.• .'
: -::
. ,

o

QOoule)

Jika kalor jenis air 4.200 J / kg°c, kalor uap air 2.268.000 J / kg,
kalor yang diperlukan pada proses A ke C ....
A. 168 kJ
B. 210 kJ
C. 1.134 kJ
D. 1.302 kJ
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5. Troli yang massanya 2 kg didorong oleh tiga gaya F1 = 6N ke kanan dan F2 = 4 N ke kiri dan
F3• Jika troli bergerak searah F2 dengan pereepatan 1,5m/ S2, komponen gaya F3 adalah ....
A. 5 N searah F1 C. 3 N searah F1
B. 5 N searah F2 D. 3 N searah F2

6. Mobil A dan mobil Bsarna massanya. Kedua mobil bergerak. Mobil Amemiliki energi kinetik
40.000J dan mobil Bmemiliki energi kinetik 90.000J.Jika mobil Abergerak dengan keeepatan
10m / s, keeepatan mobil B adalah ....
A. 30,0m/ s C. 20,0m/ s
B. 22,5m/s D. 15,Om/s

7. Perhatikan gambaI' berikut!

1m 8 SON

!.

~/:\
/ t \
I ' ,/ : ...

,{ , 'p~*~~

Keuntungan mekanis tuas (1), (2) dan (3)berturut-turut adalah ....
A. (3), (4) dan (4) C. (4), (5) dan (4)
B. (3), (5) dan (4) D. (3), (4) dan (5)

8. Gaya 300 N bekerja pada bidang P yang luasnya 60 em2, tekanannya diteruskan oleh zat eair
pad a bidang Q yang luasnya 240 em2• Gaya yang bekerja pad a bidang Q adalah ....
A. 75 N C. 1.200N
B. 300 N D. 3.000N

9. Perhatikan gerak ayunan pada gambaI' berikut!

Jikabandul bergerak dari P dan berakhir di titik P dengan melewati
titik Q sebayak 6 kali. Jika waktu yang diperlukan 0,5 s, jllmlah
getaran dan frekllEmsiaYllnan terSebllt adalah ....
A. 6 getaran dan 6 Hz
B. 3 getaran dan 3 Hz
C. 6 getaran dan 6 Hz
D. 6 getaran dan 12Hz

10. Gelombang llltrasonik dipanearkan dari permllkaan laut menlljll ke dasar laut. Pantulan
gelombang tersebut ditangkap kembali di permukaan 1,6 sekon seslldah gelombang
dipanearkan. Jika eepat rambat bunyi di air 1.400m/ s, kedalaman dasar laut tersebut adalah

A. 4.480m
B. 2.240m

C. 1.120m
D. 560m

c. + 1,5dioptri
D. + 0,5 dioptri

.
j"

11. Benda terletak 25 em di depan lensa eembllng. Bayangan maya benda tersebllt terletak sejauh
40 em. Kekuatan lensa tersebut adalah ....
A. + 2,5 dioptri
B. + 2,0 dioptri
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12. Ebonit digosok dengan rambut. Ebonit menarik potongan kertas karena ebonit ....
A. melepaskan elektron ke rambut dan ebonit bermuatan listrik positif
B. melepaskan proton ke rambut dan ebonit bermuatan listrik negatif
C. menerima proton dari rambut dan ebonit bermuatan listrik positif
D.. menerima elektron dari rambut dan ebonit bermuatan listrik negatif

60so

120
1,SA

13. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!

40 Kuat arus listrik pad a titik I adalah ....
A. 5,5A
B. 4,5A
C. 3,5A
D. 1,5A

. !
!

14. Dua alat listrik dihubungkan paralel pada tegangan 200 volt. Kuat arus pada alat pertama,
0,4 A dan alat kedua, 0,3 A. Jika alat pertama digunakan selama 20 menit dan alat kedua
digunakan selama 30 menit, energi yang diperlukan kedua alat listrik ....
A. 17.800 J C. 204.000 J
B. 178.000 J D. 2.040.000 J

15. Perhatikan pembuatan magnet dengan urutan seperti gambar!
......•.•..•.

(1) /", ••
,
•,
•••....•

(2) M

o

Jika op dan QR terbuat dari besi, ujung o-p dan Q-R
berturut-turut menjadi kutub magnet ....
A. SoU-SoU
B. U-S-U-S

. C. S-U-U-S
D. U-S-S-U

.!!.

16. Perhatikan skema trafo dan data-data pada gambar berikut!

Jika trafo pada gambar bersifat ideal, tegangan sekunder
dan arus primer adalah ....
A. 50 volt dan 0,6 A
B. 50 volt dan 9,6A
C. 800 volt dan 0,6 A
D. 800 volt dan 9,6 A

17. Perhatikan peristiwa alam berikut!
(1) Perubahan kelompok bintang yang muncul di langit.
(2) Pergantian siang dengan malam
(3) Perubahanarah angin didaerah katulistiwa .
(4) Gerak semu tahunan matahari dari 23,5 °LUke 23,5 °LS

';I\' (5) Perbedaan lamanya siang dengan malamir
.~~
'~:"" .j

Akibat terjadinya revolusi bumi yang benar ditunjukkan oleh pernyataan nomor ....
A. (1), (2) dan (3) C. (2), (3) dan (4)
B. (1), (4) dan (5) D. (3), (4) dan (5)
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18. Perhatikan rumus kimia berikut!
(1) 02
(2) H2

C. (2)dan (4)
D. (3)dan (4)

C. (2)dan (4)
D. (3) dan (4)

Yang termasuk rumus kimia senyawa adalah ....
A. (1) dan (2) C. (2)dan (4)
B. (2) dan (3) i D. (3)dan (4)

19. Perhatikan ciri-ciri benda berikut!
(1) Mudah bereaksi dengan logam.
(2) Melepaskan ion hidroksil.
(3) .Mengubah warnalakmus biru menjadi merah.
(4) Melepaskan ion logam.

Ciri asam ditunjukkan oleh ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)

20. Perhatikan beberapa sifat zat berikut!
(1) Terbentuk dari dua atau lebih unsur tertentu melalui reaksi kimia.
(2) Sifat zat penyusun zat tidak berubah.
(3) Perbandingan zat penyusunnya tetap.
(4) Dapat diuraikan dengan cara fisika.

Sifat senyawa dan campuran berturut-turut ditunjukkan oleh pernyataan nomor ....
A. (1), (2) dan (3), (4) C. (2), (4) dan (1), (3)
B. (1), (3) dan (2), (4) D. (3), (4)dan (1), (3)

21. Perhatikan beberapa perubahan benda berikut!
(1) Singkong menjadi tape
(2) Besi berkarat
(3); Air dipanaskan menguap
(4) Kamper menyublim menjadi gas.

Perubahan kimia ditunjukkan oleh ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)_. .

,)

22. Perhatikan daftar kandungan minuman kemasan berikut!

Gula, asam sitrat, natrium sitrat, natrium karboksimetil selulosa, perisa jeruk, honey powder, klWillg
FCF CI 15985, tartrazin CI 19140, vitamin, mineral, aspartame 53 mg / sachet (ADI: 40 mg/kg bera!
badan / hari), dan acesulfame 25 mg / sachet (ADI: 15mg / kg berat badan / hari).

Zat pengawet sintesis yang ditambahkan pada minuman kemasan tersebut adalah ....
A. asam sitrat C. aspartame 53mg
B. perisa jeruk D. tartrazin CI 19140

23. Ciri fisiologis korban pengguna ganj;;tsecara berlebihan (over dosis) adalah ....
A. nafsu makan bertambah ~" C. daya pikir meningkat
B. denyut nadi tidak teratur D. napas menjadi teratur
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24. Perhatikan gambar berikut!

Daun puten malu
sebelum disentuh

Daun puted malu
£etelah disentuh

Ciri makhluk hidup seperti pad a gambar adalah ....
A. iri tabili ta C. reproduksi
B. adaptasi D. niktinasti

25. Perhatikan gambar berikut!

p Q

R S
Kelompok hewan Arthopoda adalah ....
A. PdanQ
TJ. Q danR

26. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut!

c. P danS
D. RdanS

Konsumen tingkat 2 adabh ....
A. kelinci, burung hantu, elang j
B. serigala, tikus ekor pendek, burung hantu ,
C. elang, burung hantu, serigala
D. tikus ekor pendek, tikus ekor pilnjang, kelinci
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27. Perhatikan grafik berikut!

100

d,lO
'
I 100

Dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas lingkungan berdasarkan grafik petumbuhan
penduduk tersebut adalah ....
A. meningkamya kadar oksigen di udara
B. meningkamya kadar karbodioksida di udara
C. menurunnya kadar karbondioksida di udara
D. meningkamya kadar gas nitrogen di udara

28. Pencemaran udara oleh CFC (Freon) mengakibatkan penipisan lapisan ozon dan terbentuknya
lubang ozon di stratosfir. Hal ini dapat mengakibatkan ....
A. hujan asam
B. efek rumah kaca
C. meningkamya wabah penyakit
D. meningkatnya radiasi sinar ultraviolet ke bumi

29. Perhatikan gambar berikut!

J,-

Fungsi bagian yang ditujukkan oleh tanda R.adalah ....
A. mensekresi protein
B. membentuk sel-sel tulang
c. membentuk sel-sel darah merah
D. memberi zat makanan pada sel tulang

R

30. Perhatikan gambar berikut!

Proses pencernaan pada organ yang ditunjuk dengan panah
adalah ....
A. mekanik, mengatur kadar air pada sisa makanan
B. kimiawi, merubah pep ton menjadi asam amino
C. kimiawi, merubah lemak menjadi asam lemak
D. ki~iawi, merubah lemak menjadi gliserol



31. Perhatikan gambar berikut!

Proses pernafasan pada bagian S adalah ....
A. pengaturan suhu udara
B. penyaringan udara oleh silia
C. pertukaran oksigen dan karbondioksida
D. penyesuaian suhu udara dengan suhu tubuh

32. Darah yang berasal dari bilik kanan memasuki jantung melalui pembuluh darah ....
A. vena pulmonalis, darahnya banyak mengandung oksigen
B. arteri pulmonalis, darahnya banyak mengandung karbondioksida
C. vena besar atas, darahnya banyak mengandung karbondioksida
D. vena besar atas, darahnya banyak mengandung oksigen

33. Perhatikan gambar berikut!

.
I

1

3

4

34. Perhatikan gambar berikut!

Proses penyaluran urin ke kantung kemih melalui bagian gambar
nomor ....
A. .1
B. 2
C. 3
D. 4

C. 3
D. 4

::'...•

2

4
Ahmad duduk di kursi putar dengan mata tertutup. Kemudian tubuhnya diputar ke kanan.
Setelah berhenti, Ahmad masih menyebutkan dirinya berputar. Organ yang berfllngsi
ditllnjukkan oleh nomor ....
A. 1
B. 2

35. Perhatikan gam bar penampang akar monokotil berikut!

Fungsi bagian yang bertanda S adalah ....
A. mengangkut hasH fotosintesis

S B. mengangkut air dan garam-garam mineral
C. daerah penyimpanan hasH fotosintesis
D. tempat pertukaran udara di dalam sel
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36. Ririnmenanam tanaman dalam pot dan meletakannya dekat jendela ruang tamu di rumahnya.
Setiap pagi Ririn membuka jendela sehingga sinar matahari dapat langsung diterima oleh
tanaman. Respon tanaman terhadap perlakuan tersebut adalah ....
A. ujung batang tanaman tumbuh menuju sinar
B. ujung batang tanaman tumbuh menjauhi sinar
C. batang tanaman tumbuh ke arah dalam ruang tamu
D. batang tanaman tumbuh menjauhi jendela

37. Perhatikan gambar rangkaian percobaan fotosintesis berikut!

x

;it JA ~
abungr.akSI /!.

:ff[{a~Air panas !, ~:1.~allcohol : lugal

~.;ilj~~daun :f;:ii
Bagian daun yang ::luJ:'z ':.:.r:"= ~
dilutupl kertas ~
aluminiumlkarbo," lampu $plrtus

Tujuan dari kegiatan X adalah untuk ....
A. melarutkan klorofil
B. mematikan mikroba yang terdapat pada daun
C. mebuktikan adanya zat hasil fotosintesis berupa glukosa
D. membedakan bagian daun yang terkena cahaya dan tidak terkena cahaya

38. Perhatikan contoh adaptasi berikut!
(1) Ikan air laut mengekskresi urine pekat agar terjaga keseimbangan kadar air tubuhnya
(2) Rayap sering memakan kembali kulit ari kelupasannya
(3) Beruang kutub tidur panjang saat musim dingin
(4) Herbivora menghasilkan enzim selulase untuk mencerna selulosa

Pernyataan yang menunjukkan adaptasi fisiologi adalah ....
A. (1) dan (2) C. (2) dan (3)
B. (1) dan (3) D. (4) dan (1)

39. Disilangkan tanaman mangga buah besar asam dengan tiimifnan mangga buah kecilmanis,
menghasilkan tanaman mangga buah besar manis 100%.Genotipe parentalnya adalah ....
A. BBmm x bbMM C. BbMMx BbMm
B. bbMM x BBmm D. BbMm x BbMm

40. Mikroba yang dimanfaatkan dalam peningkatan produk kecap adalah ....
A. Lactobacillus plantarum C. Aspergillus soyae
B. Lactobacillus lacUs D. Saccaromyces cereviceae
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