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- Thi sinh không đươc sư dung tai liệu;
- Giam thi không giai thich đê thi.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40).
Câu 1: Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây?

A. Quan hệ giữa các loài trong quần xã.
B. Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.
C. Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn.
D. Mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

Câu 2: Ở các loài động vật, cơ thể lai xa có thể hình thành một loài mới khi
A. chúng cách li sinh sản với một trong hai loài bố mẹ ban đầu.
B. chúng có khả năng trinh sản tạo thành một quần thể thích nghi.
C. chúng được đa bội hóa tạo thành quần thể thích nghi.
D. chúng cách li sinh sản với hai loài bố mẹ ban đầu.

Câu 3: Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể gồm ADN và prôtêin histon được xoắn lần lượt theo 
các cấp độ

A. ADN + histôn → nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → sợi crômatit → NST.
B. ADN + histôn → nuclêôxôm → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → sợi crômatit → NST.
C. ADN + histôn → sợi cơ bản → nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi crômatit → NST.
D. ADN + histôn → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → nuclêôxôm → sợi crômatit → NST.

Câu 4: Loài nào sau đây là sinh vật sản xuất?
A. Dây tơ hồng. B. Rêu bám trên cây. C. Mốc tương. D. Nấm rơm.

Câu 5: Điều nào sau đây có thể coi là nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái?
A. Độ ẩm đất và không khí, lượng mùn, khoáng thay đổi.
B. Mưa bão, lũ lụt, hạn hán, núi lửa.
C. Sự thay đổi địa hình.
D. Các hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

Câu 6: Ở một loại thực vật, cho F1 tự thụ phấn thì F2 thu tỉ lệ 9 thân cao : 7 thân thấp. Để đời lai thu 
tỉ lệ 3 thân cao : 1 thân thấp thì F1 phải lai với cây có kiểu gen:

A. AABb B. aaBb C. AaBb D. aabb
Câu 7: Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào nhau thai bong ra trong nước ối của phụ nữ mang thai 
15 tuần, người ta có thể phát hiện điều gì?

A. Mẹ mắc hội chứng tam nhiễm X.
B. Mẹ bị mù màu,con bị máu khó đông.
C. Con mắc bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.
D. Đứa trẻ mắc hội chứng Đao.

Câu 8: Ý nghĩa về mặt lý luận của định luật Hacđi - Vanbec là
A. Từ cấu trúc di truyền của quần thể ta xác định được tần số tương đối của các alen.
B. Giải thích tính ổn định trong thời gian dài của các quần thể trong tự nhiên.
C. Giải thích được sự tiến hóa nhỏ diễn ra ngay trong lòng quần thể.
D. Góp phần trong công tác chọn giống là tăng suất vật nuôi và cây trồng.

Câu 9: Ở một loài thực vật, 2 gen trội có mặt trong cùng kiểu gen sẽ cho quả dẹt, một trong hai gen 
trội có mặt trong kiểu gen sẽ cho quả tròn, toàn gen lặn cho quả dài. Cho lai phân tích quả dẹt, kết 
quả thu được ở đời lai là

A. 3 quả dẹt : 1 quả tròn. B. 1 quả dẹt : 2 quả dài : 1 quả tròn.
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C. 1 quả dẹt : 2 quả tròn : 1 quả dài. D. 1 quả tròn : 3 quả dẹt.
Câu 10: Lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng, ruồi cái mắt nâu, cánh ngắn với ruồi đực mắt đỏ, cánh 
dài. F1 có kiểu hình 100% ruồi cái mắt đỏ, cánh dài; 100% ruồi đực mắt đỏ, cánh ngắn. Cho F1 giao 
phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 3/8 mắt đỏ, cánh ngắn; 3/8 mắt đỏ, cánh dài; 
1/8 mắt nâu, cánh dài; 1/8 mắt nâu, cánh ngắn.

(Biết rằng gen A - mắt đỏ, gen a - mắt nâu; gen B - cánh dài, gen b - cánh ngắn). 
Kiểu gen của ruồi F1 là
A. BbXA Xa  x  BbXAY. B. AaBb      x  AaBb
C. XA

B Xa
b   x  XA

B Y. D. AaXBXb  x  AaXbY.
Câu 11: Trong một quần thể người tại một thành phố có 8400 dân, tần số alen IA là 30%, IB là 10%. 
Tỉ lệ người có nhóm máu A bằng

A. 45%. B. 13%. C. 6%. D. 36%.
Câu 12: Trong điều kiện của Trái đất hiện nay, chất hữu cơ không được hình thành từ chất vô cơ 
bằng

A. công nghệ tế bào và công nghệ gen.
B. phương thức sinh học trong các tế bào sống.
C. phương thức hóa học nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.
D. quang tổng hợp hay hóa tổng hợp ở các sinh vật tự dưỡng.

Câu 13: Gen mã hóa cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin, một đột biến xảy ra làm 
cho gen mất 3 cặp nuclêôtit ở những vị trí khác nhau trong cấu trúc của gen nhưng không liên quan 
đến bộ ba mã khởi đầu và bộ ba mã kết thúc . Trong quá trình phiên mã môi trường nội bào đã cung 
cấp 5382  ribônuclêôtit tự do. Hãy cho biết đã có bao nhiêu phân tử mARN được tổng hợp?

A. 5 mARN. B. 4 mARN. C. 8 mARN. D. 6 mARN.
Câu 14: Đặc điểm thích nghi để giảm mất nhiệt ở các động vật hằng nhiệt vùng ôn đới là

A. kích thước cơ thể lớn, các bộ phận thò ra ngoài cơ thể nhỏ, có lớp mỡ dày.
B. sống tiềm sinh, kích thước cơ thể nhỏ và cơ thể có lớp mỡ dày.
C. kích thước cơ thể nhỏ, các bộ phận thò ra ngoài cơ thể lớn, có lớp mỡ dày.
D. kích thước cơ thể lớn, có lớp mỡ dày và ra mồ hôi.

Câu 15: Mắt dẹt ở ruồi giấm là do đột biến lặp đoạn trên NST giới tính X. Để tạo ra ruồi giấm mắt 
dẹt trước hết cần

A. gây đột biến giao tử ở ruồi cái mắt lồi. B. gây đột biến tiền phôi ở ruồi cái mắt lồi.
C. gây đột biến tiền phôi ở ruồi đực mắt lồi. D. gây đột biến giao tử ở ruồi đực mắt lồi.

Câu 16: Sự kiện đầu tiên trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học hình thành nên tế bào sơ khai là
A. hình thành khả năng tích lũy thông tin di truyền.
B. hình thành cơ chế sao chép.
C. hình thành các enzim.
D. hình thành lớp màng bán thấm.

Câu 17: Bố và mẹ đều là dị hợp tử (Aa xAa). Xác suất để có được đúng 3 người con có kiểu hình trội 
trong một gia đình có 4 người con là

A. 27/256. B. 27/64. C. 81/256. D. 9/64.
Câu 18: Một cá thể lệch bội dạng 2n + 1 tạo ra các kiểu giao tử có sức sống với tỉ lệ 1A : 1a : 1a1 : 
1Aa : 1Aa1 : 1aa1 sẽ có kiểu gen nào sau đây ?

A. Aaa1. B. AAa1. C. Aaa D. aaa1.
Câu 19: Một quần thể thực vật cách li có tần số các kiểu gen là 0,375AA:0,250Aa:0,375 aa . Nguyên 
nhân nào là nguyên nhân chính làm cho quần thể có cấu trúc di truyền như vậy?

A. Tự thụ phấn. B. Giao phối ngẫu nhiên.
C. Đột biến. D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 20: Khi truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao kề liền của chuỗi thức ăn, dòng 
năng lượng trong hệ sinh thái bị mất đi trung bình 90%, do

            1. phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường
            2. một phần do sinh vật không sử dụng được, rơi rụng
            3. một phần do sinh vật thải ra dưới dạng chất bài tiết
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            4. một phần bị tiêu hao dưới dạng hô hấp của sinh vật.
Đáp án đúng là
A. 1,3,4. B. 1,2,4. C. 1,2,3. D. 2,3,4.

Câu 21: Đặc điểm nào sau đây không phải của mã di truyền?
A. Mã di truyền được đọc một cách liên tục từng cụm bộ ba một mà không chồng gối lên nhau.
B. Mã di truyền mang tính bán bảo toàn trong quá trình đọc mã chúng giữ lại một nửa
C. Mã di truyền được đọc một cách thống nhất cho hầu hết các loài sinh vật.
D. Mỗi mã di truyền chỉ mã hoá cho một loại axit amin nhất định trên phân tử prôtêin.

Câu 22: Mặt chủ yếu của chọn lọc tự nhiên (CLTN) khi tác động lên các cá thể là:
A. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.
B. làm hình thành những đặc điểm thích nghi tương quan giữa các cá thể.
C. làm kiểu gen phản ứng thành những kiểu hình có lợi trước môi trường.
D. làm tăng tỉ lệ những cá thể thích nghi nhất trong nội bộ quần thể.

Câu 23: Vai trò của phân li tính trạng trong chọn lọc tự nhiên là
A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.
B. hình thành các nhóm phân loại dưới loài.
C. hình thành các loài sinh vật từ một nguồn gốc chung.
D. hình thành các giống vật nuôi, cây trồng mới.

Câu 24: Một cơ thể dị hợp 2 cặp gen, khi giảm phân tạo giao tử BD  = 5%, kiểu gen của cơ thể và tần 
số hoán vị gen là

A. 
bD
Bd

; f = 20%. B. 
bd
BD

; f = 10%. C. 
bd
BD

; f = 20%. D. 
bD
Bd

; f = 10%.

Câu 25: Khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều, giữa các cá thể trong quần thể không có sự 
cạnh tranh gay gắt. Đây là kiểu phân bố nào của quần thể?

A. Phân bố đồng đều. B. Phân bố theo nhóm.
C. Phân bố đồng đều hoặc ngẫu nhiên. D. Phân bố ngẫu nhiên.

Câu 26: Cho sơ đồ lưới thức ăn sau:
Cỏ                 Nai                 Hổ 
                     
                     Thỏ                 Cáo                Vi sinh vật 
 
                     Chuột              Cú                  
Số chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên là
A. 6. B. 8. C. 7. D. 5.

Câu 27: Ruồi giấm có 4 cặp nhiễm sắc thể, số phân tử ADN trong 1 tế bào ở kì cuối của giảm phân I 
là

A. 2. B. 8. C. 16. D. 4.
Câu 28: Tỉ lệ kiểu gen xuất hiện từ phép lai Aaaa x Aaaa là

A. 1AAaa : 2Aaaa : 1aaaa B. 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa: 8Aaaa: 1aaaa
C. 1AAAa : 5AAaa : 5Aaaa: 1aaaa D. 1AAaa : 4Aaaa : 1aaaa

Câu 29: Trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí, nhân tố nào sau đây là nguyên 
nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật?

A. Quá trình giao phối. B. Quá trình đột biến.
C. Sự cách li địa lí. D. Sự thay đổi điều kiện địa lí.

Câu 30: Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự 
nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4199 ađênin và 6300 guanin. Dạng đột biến nào sau đây 
đã xảy ra?

A. Mất 1 cặp nuclêôtit loại G - X. B. Thêm 1 cặp nuclêôtit loại A - T.
C. Mất 1 cặp nuclêôtit loại A - T D. Thêm 1 cặp nuclêôtit loại G - X.

Câu 31: Biết 1 gen quy định một tính trạng, các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau, tính trội là 
trội hoàn toàn. Nếu thế hệ P có kiểu gen AABBDD x aabbdd thì thế hệ lai thứ 2 sẽ xuất hiện bao 
nhiêu kiểu biến dị tổ hợp?
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A. 6. B. 8. C. 2. D. 4.
Câu 32: Vây cá mập, vây cá ngư long và vây cá voi là ví dụ về bằng chứng

A. cơ quan thoái hóa. B. cơ quan tương đồng.
C. cơ quan tương tự. D. phôi sinh học.

Câu 33: Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì
A. nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào được tế bào nhận.
B. nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên và phân li 

đồng đều về các tế bào con khi tế bào phân chia
C. nếu không có thể truyền thì gen sẽ không tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận.
D. nếu không có thể truyền thì khó có thể thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận.

Câu 34: Ở tằm dâu, giới đực có kiểu NST giới tính là XX, giới cái là XY. Gen quy định mầu sắc 
trứng nằm trên NST số 10. Alen A quy định trứng màu trắng, a quy định trứng xám đen.

Làm thế nào để tạo ra giống tằm có trứng xám đen nở ra toàn tằm đực?
A. Lai thuận nghịch kết hợp gây đột biến gen.
B. Gây đột biến chuyển đoạn NST rồi tiến hành chọn lọc
C. Gây đột biến lặp đoạn NST rồi tiến hành chọn lọc
D. Chiếu tia phóng xạ gây đột biến gen rồi chọn lọc

Câu 35: Một số tính trạng năng suất ở vật nuôi cây trồng do nhiều gen cùng quy định, di  truyền theo 
kiểu tương tác

A. át chế trội. B. cộng gộp. C. át chế lặn. D. bổ sung.
Câu 36: Ở người, một gen lặn quy định máu khó đông, nằm trên NST giới tính X. Một cặp vợ chồng 
bình thường, khả năng sinh con mắc bệnh máu khó đông với xác suất là bao nhiêu?

A. 0,75. B. 0,5. C. 0,25. D. 0,125.
Câu 37: Ở loài mèo nhà, cặp alen D, d quy định màu lông nằm trên NST giới tính X (DD : lông đen, 
Dd : tam thể, dd : lông vàng). Trong một quần thể mèo ở thành phố Luân Đôn người ta ghi được số 
liệu về các kiểu hình sau: 

    Mèo đực : 311 lông đen, 42 lông vàng. Mèo cái : 277 lông đen, 20 lông vàng, 54 tam thể
Tần số các alen  D và d trong quần thể ở điều kiện cân bằng lần lượt là:
A. 0,726 và 0,274. B. 0,654 và 0,346. C. 0,871 và 0,129. D. 0,853 và 0,147.

Câu 38: Biện pháp nào sau đây không tạo được ưu thế lai đời F1?
1. Tự thụ phấn                2. Lai phân tích                        3. Lai tế bào sinh dưỡng   
4. Lai khác dòng            5. Lai xa kém đa bội hóa           6. Lai kinh tế
Tổ hợp đáp án đúng là
A. 5 và 6. B. 1 và 2. C. 1, 2, 3. D. 3 và 4.

Câu 39: Biết gen A - lông đỏ; gen a - lông trắng, thế hệ ban đầu của một quần thể giao phối có tỉ lệ 
kiểu gen là 1AA : 2 Aa : 1aa thì quần thể có bao nhiêu kiểu giao phối khác nhau giữa các cá thể của 
quần thể ban đầu?

A. 5. B. 3. C. 4. D. 6
Câu 40: Mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh

A. kiểu phân bố cá thể của quần thể và tỉ lệ giới tính.
B. cấu trúc tuổi của quần thể và kiểu phân bố của quần thể.
C. sức sinh sản và mức độ tử vong các cá thể trong quần thể.
D. mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

II. PHẦN TỰ CHỌN ( thí sinh được chọn 1 trong 2 phần A hoặc B): 
Phần A: từ câu 41 đến câu 50.
Câu 41: Một gen dài 0,408 micrômet (µm). Alen A có 3120 liên kết hiđrô; alen a có 3240 liên kết 
hiđrô. Do đột biến lệch bội đã xuất hiện thể 2n + 1 có số nuclêôtit thuộc các alen trên là A = 1320 và 
G = 2280. Kiểu gen đột biến của thể đột biến nói trên là

A. AAa. B. aaa. C. AAA. D. Aaa.
Câu 42: Một trong những thành tựu của công nghệ gen đã đạt được là:

A. tạo giống cừu Đôly.
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B. tạo được giống lúa lùn IR8 cho năng suất cao.
C. tạo được giống tằm tam bội có năng suất lá cao.
D. tạo được giống lúa “gạo vàng” chứa β - carôten trong hạt.

Câu 43: Thời gian đầu, người ta dùng một loại hóa chất thì diệt được trên 90% sâu tơ hại bắp cải, 
nhưng sau nhiều lần phun thì hiệu quả diệt sâu của thuốc giảm hẳn. Hiện tượng trên có thể được giải 
thích như sau:

1. khi tiếp xúc với hóa chất, sâu tơ đã xuất hiện alen kháng thuốc
2. sâu tơ đã hình thành khả năng kháng thuốc do nhiều gen chi phối.
3. khả năng kháng thuốc càng hoàn thiện do chọn lọc tự nhiên tích lũy các alen kháng thuốc ngày  

càng nhiều. 
4. sâu tơ có tốc độ sinh sản nhanh nên thuốc trừ sâu không diệt hết được
Giải thích đúng là
A. 1,2. B. 2,3. C. 1,3. D. 1,4.

Câu 44: Cho khoảng cách giữa các gen trên một NST như sau: ab = 1,5cM, ac = 14cM, bc = 12,5cM, 
dc = 3cM, bd = 9,5cM. Trật tự các gen trên NST là

A. bcad B. abcd C. bacd D. abdc
Câu 45: Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau ở 2 giới (ở loài có kiểu NST 
giới tính XX - XY) thì

A. chưa thể kết luận gì về vị trí của gen trên NST.
B. gen quy định tính trạng nằm ở NST giới tính X.
C. gen quy định tính trạng nằm trong ti thể.
D. gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính Y.

Câu 46: Một đột biến xảy ra làm gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư dẫn đến xuất hiện bệnh 
ung thư, đột biến thuộc dạng

A. đột biến đảo đoạn. B. đột biến gen lặn.
C. đột biến gen trội. D. đột biến chuyển đoạn.

Câu 47: Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền có ý nghĩa bảo hiểm thông tin di truyền?
A. Tính phổ biến. B. Tính liên tục. C. Tính thoái hóa D. Tính đặc hiệu.

Câu 48: Sự biến động số lượng cá thể thỏ và mèo rừng Canađa theo chu kì
A. 3 - 5 năm. B. 10 - 12 năm. C. 9 - 10 năm. D. 3 - 4 năm.

Câu 49: Nhân tố nào trong các nhân tố sau đây nhiều khả năng làm giảm sự đa dạng di truyền trong 
quần thể rõ rệt hơn cả ?

A. Đột biến gen gây chết. B. Phiêu bạt di truyền.
C. Sự di cư (xuất cư) của các cá thể. D. Tái tổ hợp di truyền.

Câu 50: Một hệ sinh thái nhận được năng lượng mặt trời 106kcal/m2/ngày. Chỉ có 2,5% năng lượng 
đó được dùng trong quang hợp. Số năng lượng mất đi do hô hấp là 90%. Sinh vật tiêu thụ cấp I sử 
dụng được 25kcal; sinh vật tiêu thụ cấp II sử dụng 2,5 kcal; sinh vật tiêu thụ cấp III sử dụng được 
0,5kcal. Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng cấp 2 là bao nhiêu?

A. 1%. B. 10%. C. 20%. D. 5%.

Phần B: từ câu 51 đến câu 60. 
Câu 51: Kết quả lai thuận - nghịch không giống nhau và tỉ lệ kiểu hình phân bố đồng đều ở 2 giới 
tính thì rút ra nhận xét gì?

A. Tính trạng bị chi phối bởi ảnh hưởng của giới tính.
B. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST thường.
C. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST giới tính.
D. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm ở tế bào chất.

Câu 52: Một gia đình có 2 anh em sinh đôi cùng trứng. Vợ của người anh có nhóm máu A; 2 con của 
họ một người có nhóm máu B và một người có nhóm máu AB . Vợ của người em có nhóm máu B; 2 
con của họ một người có nhóm máu A và một người có nhóm máu AB . Kiểu gen của 2 anh em sinh 
đôi cùng trứng là:

A. IAIB B. IBIO . C. IAIO. D. IOIO .
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Câu 53: Trong điều kiện sống khó khăn ở các khe chật hẹp vùng nước sâu của đáy biển, một số cá 
đực Edriolychnus schmidti kí sinh trên con cái. Đây là một ví dụ về mối quan hệ

A. cạnh tranh cùng loài. B. hỗ trợ cùng loài.
C. kí sinh - vật chủ. D. ức chế cảm nhiễm.

Câu 54: Thuyết tiến hóa trung tính của Kimura dựa trên các nghiên cứu ở cấp độ
A. trên quần thể. B. cá thể. C. quần thể. D. phân tử.

Câu 55: Ưu thế nổi bật nhất của công nghệ gen là
A. khả năng tạo ra những cơ thể có nguồn gen khác xa nhau hay những thể khảm mang đặc tính 

của những loài rất khác nhau thậm chí giữa động vật và thực vật.
B. khả năng tạo ra giống mới mang đặc điểm của 2 loài đứng xa nhau trong bậc thang phân loại 

mà lai hữu tính không thể thực hiện được.
C. khả năng cho tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài đứng xa nhau trong bậc thang phân 

loại mà lai hữu tính không thể thực hiện được.
D. khả năng tạo ra được những thể khảm mang đặc tính của những loài rất khác nhau mà lai hữu 

tính không thể thực hiện được.
Câu 56: Tỉ lệ kiểu hình trong di truyền liên kết giống phân li độc lập trong trường hợp nào?

A. 2 gen quy định 2 tính trạng nằm cách nhau 25cM và tái tổ hợp gen một bên.
B. 2 gen quy định 2 tính trạng nằm cách nhau ≥ 50cM và tái tổ hợp gen cả hai bên.
C. 2 gen quy định 2 tính trạng nằm cách nhau ≥ 50cM và tái tổ hợp gen một bên.
D. 2 gen quy định 2 tính trạng nằm cách nhau 40cM và tái tổ hợp gen cả 2 bên.

Câu 57: Ở giới cái một loài động vật (2n = 12), trong đó một cặp NST đồng dạng có cấu trúc giống 
nhau, giảm phân có trao đổi chéo đơn xảy ra ở 2 cặp NST, số loại giao tử tối đa là

A. 16. B. 256. C. 128. D. 64.
Câu 58: Một đoạn của gen cấu trúc có trật tự nucleotit trên mạch gốc như sau:

3’TAX - AAG - GAG - AAT - GTT- TTA - XXT - XGG- GUG - GXX - GAA - ATT 5’
Nếu đột biến thay thế nucleeotit thứ 19 là X thay bằng A, thì số axit amin (aa) môi trường cung 

cấp để gen trên tổng hợp chuỗi polipeptit là
A. 6 aa B. 5aa C. 7 aa D. 4 aa

Câu 59: Hiện tượng đa hình cân bằng trong quần thể di truyền giúp cho
A. cân bằng về số loại kiểu hình ở các lứa tuổi khác nhau trong quần thể.
B. các kiểu gen đồng hợp trội có sức sống tốt hơn những cá thể đồng hợp lặn.
C. quần thể thích ứng với những điều kiện khác nhau của môi trường.
D. cân bằng về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Câu 60: Cho các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được kí hiệu là A, B, C, D. Sinh khối ở mỗi bậc 
là:

 A = 200kg/ha; B = 5000 kg/ha; C = 1000 kg/ha; D = 50 kg/ha
   Tháp sinh khối trên minh họa cho
A. hệ sinh thái đồng ngô. B. hệ sinh thái rừng nhiệt đới.
C. hệ sinh thái dưới nước D. hệ sinh thái trên cạn.

-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
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