
SIMULASI II

ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
, TAHUN PELAJARAN 2013/2014

PETUNJUK KHUSUS:
Pilihlah jawabmz yang tepat de1lgan' cam menghitamkan huruf A, B, C, atau D pada lembar jawabml
komputer!

1. Perhatikan gambar berikut!

1kg
1200 9

E

I
; .
I
I.

Agar timbangan menjadi seimbang yang harus dilakukan adalah ....
A. menaikkan beban 1 dan 2 di piring E
B. menurunkan anak timbangan 250 g dari piring F
C. menaikkan beban 1 dan 2 di piring E
D. menaikkap beban 1 dan 3 di piring E

2. Perhatikan gambar berikut!

Sifat fisik yang benar benda-benda pada gambar adalah ....

Volum Teta Berubah
A Gaya tarik Kuat Lemah

Bentuk Tetap Berubah Tetap
Volum Berubah Tetap Teta

B Gaya tarik Kuat Kuat Kuat
Bentuk Berubah Berubah Tetap
Volum Berubah Berubah Tetap

~: ~'~.i.... C Gaya tarik Lemah Sangatkuat Sangat kuat,
Bentuk Berubah Berubah Tetap
Volum Berubah Tetap Tetap

0 Gaya tarik Sangat lemah Lemah Sangat kuat
Bentuk Berubah Berubah Tetap
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3. Suhu suatu ruang diukur dengan termometer Reamur. Suhu yang tercatat 30OR.Jika diukur
dengan termometer Fahrenheit, suhu ruang tersebut adalah ....
A. 62OF C. 86OF
B. 67,5OF D. 99,5OF

4. Es yang massanya 1,5 kg dan bersuhu -8°C dipanaskan hingga menjadi air bersuhu 15°C.
Diketahui titiklebur es O°C,kalorjenis es 2.100J/kg °Ckalor jenis air 4.200J/kg °C,dan kalor
lebur es 330.000J/kg. Kalor yang diperlukan es -8°C hingga menjadi air -0 °C adalah ....
A. 25.200J C. 495.000J
B. 94.500J D. 520.200J

5. Balokyang massanya 10kg diletakkan pad abidang datar yang sangat licin. Pada balok bekerja
gaya 30 N ke kanan, 15N ke kid dan 10N ke kid. Akibatnya balok bergerak ke ....
A. kanan dengan percepatan 2 m/ S2 C. kid dengan percepatan lh m/ S2

B. kid dengan percepatan 2 m/ S2 D. kanan dengan percepatan lh m/ S2

6. Benda A bergerak dengan kecepatan 6 m/ s dan energi kinetiknya 20 J. Agar energi kinetik
bend a Ameningkat hingga mencapai 180J, kecepatan benda A harus mencapai ....
A. 12m/s c. 36m/s
B. 18m/s D. 54m/s

7. Perhatikan gambar pesawat sederhana bedkut!

Beban

160cm

Keuntungan mekanis pesawat sederhana 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah ....
A. 4, 5, 6 dan 5 C. 4, 5, 5 dan 5
B. 4, 5, 6 dan 4 D. 4,5, 5 dan 4

8. Perhatikan skema alat hidrolik pada gambar bedkutl

r.,-:';t.
l

Jika Al = 150cm2, luas tabung A2 adalah ....
A. 30 cm2

B. 25 cm2

C. 20 cm2

D. 15cm2

Simulasi IPA Tahun 2014

., , ~~. . ,
" .. " ,~,..



9. Perhatikan gambar berikut!

..••.••.•.. ..•FE

Gerak bandlll dari E-F-E-F-E-F-Ememerlukan waktu 0,6
sekon. Jumlah getaran yang terjadi dan perioda aYllnan
bandul adalah ....
A. 6 getaran dan 0,1 s
B. 6 getaran dan 0,2 s
C. 3 getaran dan 0,2 s
D. 3 getaran dan 0,1 s

10. Seorang Peneliti memuklll kentongan di depan sebuah tebing. Selang waktu 1,5 detik
berikutnya terdengar gema suara kentongan dari yang dipantulkan oleh tebing. Jika jarak
tebing dari Peneliti 250m, cepat rambat bunyi di lldara adalah ....
A. 333,3m C. 474m
B. 375,5m D. 500m

j
.j

I

11. Seorang penderita hipermetropi menggunakan kacamata dengan lensa berukuran +2 dioptri.
Apabila orang tersebut tidak memakai alat bantu kaeamata, jarak titik bacanya adalah ....
A. 0,5m C. 1m
B. 0,75m D. 1,5m

12. Kaca digosok-gosokkan ke kain sutera. Pada peristiwa tersebut terjadi 'perpindahan ....
A. elektron dari kaca ke sutera sehingga kaca bermuatan listrik positif
B. elektron dari sutera ke kaca sehingga sutera bermuatan listrik positif
C. proton dari kaca ke sutera sehingga kaca berrnuatan listrik negatif
D. proton dari sutera ke kaca sehingga kaca bermuatan listrik negatif

13. Perhatikan rangkaian listrik berikut!

6A

Berdasarkan data, kuat arus pada cabang I adalah ....
A. 4,5A C. 3,0A
B. 3,5A D. 2,5A

14. Beberapa alat listrik dihubungkan paralel pad a sumber tegangan 220volt.Alat pertama dialiri
arus listrik 0,8A, digunakan selama 20menit, alat ke dua dialiri arus listrik 0,5A digunakan
selama 30 menit dan alat ke tiga dialiri arus listrik 0,4A digunakan selama 40 menit. Energi
listrik yang digunakan ke tiga alat tersebut adalah ....
A. 10.340joule C. 620.400joule
B. 11.340joule D. 720.400joule

•
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C. Bdan F
D. DdanF

C. 66volt
D. 44 volt

15. Perhatikan gambar pembuatan magnet berikut!

o===)0--)E F

Jika silinder AB, CD dan EF terbuat dari bahan besi, kutub magnet U dan S terdapat pada
ujung-ujung silinder ....
A. C dan E
B. AdanD

16. Kumparan primer trafo dihubungkan pada tegangan listrik 220 volt. Jika kuat arus pada
kumparan primer 0,3 A dan kuat arus pada lilitan sekunder 1,5 A, tegangan sekundernya
adalah ....
A. 1.100volt
B. 330 volt

17. Perhatikan fenomena alam berikut!
(1) Terjadinya perubahan cuaca
(2) Pergantian siang menjadi malam
(3) Terjadinya perubahan arah angin di daerah katulistiwa.
(4) Gerak semu tahunan matahari dari 23,5°LU ke 23,5°LS
(5) Perbedaan waktu di daerah bujur bumi berbeda

Fenomena alam yang disebabkan oleh rotasi bumi adalah ....
A. (1), (2) dan (3) C. (2), (3) dan (5)
B. (2), (3) dan (4) D. (3), (4) dan (5)

18. Perhatikan simbol atom berikut!

(1) (3)tit
(4)

••

•

Molekul senyawa ditunjukkan oleh simbol nomor ....
A. (1) dan (2) C. (2)dan (3)
B. (1) dan (4) D. (2)dan (4)

19. Perhatikan ciri-ciri zat berikut!
(1) Mengubah warna kunyit menjadi biru
(2) Memiliki bilangan pH diatas 7
(3) Mengubah warna lakmus merah menjadi biru
(4) Bersifat korosif terhadap logam
(5) Dalam larutan melepas ion hidroksil (H-)
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Yangmerupakan ciri basa adalah ....
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (2) dan (4)

C. (2), (3) dan (4)
D. (2), (3) dan (5)

20. Benda-benda berikut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
(1) Besi. (2) Air. (3) Emas. (4) Arang.

Lambang kimia benda-bend a tersebut adalah ....
A. (1) Be (2)HP2 (3) Cu (4)Ar C. (1) Fe (2)Hp (3) Cu (4) Co
B. (1) Fe (2)Hp (3)Au (4)C D. (1)Ne (2)Hp (3) Fe (4) Ca

21. Perhatikan beberapa sifat zat berikut!
(1) Kayu mudah terbakar
(2) Air dapat membeku
(3) Besi mudah berkarat

Sifat kimia ditunjukkan oIeh pernyataan ....
A. (1), (2), dan (4)
B. (1), (3), dan (5)

22. Perhatikan gambar saos berikut!

(4) AlkohoI mudah menguap
(5) Dap air tidak terbakar.

C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (5)

Zat aditif yang digunakan untuk pengawet makanan
seperti pada gambar adalah ....
A. natrium benzoat
B. monosodium
C. formalin
D. boraks

23. Zat adiktif amfetamin merupakan narkotika goIongan ....
A. stimulan C. ~lu~~ffi
B. sedativa D. desinfektan

24. Perhatikan gambar aktifitas berikut!

Ciri makhluk hidup seperti pada gambar adalah ....
A. bernapas
B. memerlukan makanan
C. peka terhadap rang sang
D. menyesuaikan diri dengan lingkungan

25. Perhatikan kelompok tumbuhan berikut!

.>~'::~.>.;, .' tv, ~:'.;;:
, .. P Q R S

~. .
Kelompok tumbuhan dikotiI ditunjukan gambar huruf ....
A. P dan Q c. Q dan S
B. QdanR D. RdanS
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26. Perhatikan skema jaring-jaring makanan berikut!

Hewan yang menduduki konsumen tingkat 2 adalah ....
A. ayam, musang, dan tikus
B. tikus, serigala, dan kucing
C. musang, kucing, dan serigala
D. serigala, musang, dan tikus

27. Perhatikan tabel berikut!
Pnd;'\ tilhun 2025 jumltlh pQnd~Jduk dunl'"
dipc:rklft3kuf\ d~pal InOIlCOPDI a mllyur jlwo

Jumlllh
Ponduduk 500 juta

450 Jut.
350 Jutil .

250 Juta

1 M '1000 1500 1600 1700 1600 1900
Thhun

9000 -
6000 1
7000 ~
6000 ~
5000 =.
4000 ~
3000 ~
2000 li
1000 ~o .!!l

2003 2500 ~

Berdasarkan data tersebut pengaruh yang ditimbulkan terhadap kualitas lingkungan adalah

A. meningkatnya kadar oksigen di udara
B. mmenurunnya ketersediaan air bersih
C. menurunnya penyebaran penyakil
D. menu runny a kadar CO2 di atmosfir

28. Kegiatan manusia yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan bermotor, penebangan
hutan, dan pembakaran hutan menghasilkan gas-gas seperti karbonmonoksida (CO),
karbondioksida (C0

2
), dinitroksida (NP), metana (CH4), dan perfluorokarbon (PFCs)

mencemari udara, hal ini dapat mengakibatkan ....
A. hujan asam
B. efek rumah kaca
C. meningkatnya wabah penyakit
D. meningkatnya radiasi sinar ultraviolet ke bumi

29. Perhatikan gambar struktur tulang berikut :
Bagian yang ditunjuk oleh huruf T adalah ....
A. tulang spons
B. tulang kompak
C. sumsum tulang
D. lamela
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30. Perhatikan gambar berikut!

Proses pencernaan pada organ L adalah ....
A. kimiawi dengan mengubah lemak menjadi asam lemak

dan gliserol
B. kimiawi dengan mengubah karbohidrat menjadi maltosa

L C. kimiawi dengan mengubah protein menjadi asam amino
D. kimiawi dengan menghasilkan enzim amilase

31. Perhatikan gambar organ-organ pernapasan berikut!

Proses yang terjadi organ pernafasan tersebut adalah ....
A. penyesuaian suhu udara
B. penyesuaian kelembaban udara
C. penyaringan kotoran oleh silia pada epitelnya
D. pertukaran gas 02 dan CO2 melalui peristiwa difusi.

32. Gangguan pada sistem peredaran darah yang disebabkan penyumbatan pembuluh jan tung
adalah ....
A. koronariasis C. hipertensi
B. arteriosklerosis D. varises

•
33. Perhatikan gam bar organ sistem ekskresi berikut!

Kebiasaan kurang minum air putih dapat mengakibatkan batu
ginjal. Penumpukan batu ginjal tersebut terjadi pada nomor ....
A. 1
B. 2
C. 4
D. 6

Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf S adalah untuk ....
A. mengatur jatuhnya bayangan bend a
B. membiaskan cahaya yang masuk ke mata
C. mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata
D. menangkap bayangan benda yang masuk

34. Perhatikan gambar organ mata berikut!

S

Fungsi bagian yang bertanda M adalah ....
A. mengangkut hasil fotosintesis
B. mengangkut air dan garam-garam mineral
C. daerah penyimpanan hasil fotosintesis
D. tempat pertukaran udara di dalam sel

M

35. Perhatikan gambar penampang akar monokotil berikut!
1EJ

"

I"
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36. Perhatikan gambar percobaan Ingenhousz berikut!

~

Hldrllia

Pernyataan yang sesuai dengan proses percobaan tersebut adalah ....
A. pad a tabung Xterdapat senyawa glukosa hasil fotosintesis
B. Hidrylla akan bereaksi dengan air untuk berfotosintesis
C. air dalam bejana berubah warna hijau seperti hidrilla
D. akhir dari proses tersebut dihasilkan gas 0

37. Perhatikan gambar berikut!

. ".'"

Respon yang dilakukan oleh daun tanaman tersebut pada sore
hari (insitas cahaya matahari menurun) adalah ....
A. daun majemuk mengatup
B. daun majemuk tetap terbuka
C. sebagian daun menguncup
D. sebagian daun tetap terbuka

..

38. Perhatikan gambar berikut!
Adaptasi yang dilakukan oleh hewan tersebut pada lingkungan
bila terancam adalah ....
A. memutuskan ekor
B. melakukan hibernasi
C. melakukan mimikri
D. berpindah/ migrasi ke daratan

39. Penyilangan jeruk mams varietas unggul menghasilkan 603 jeruk manis dan 198jeruk asam.
Kedua induknya adalah ....
A. MmxMM C. MMxmm
B. Mmxmm D. MmxMm

40. Mikroorganisme yang digunakan di dalam pembuatan susu fermentasi (yakult) adalah ....
A. Lactobacillus casei C. Escherecia coli
B. Streptococus pneumoniae D. Bacilus subtilis
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