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1. Hình thức  dinh dưỡng  bằng  nguồn cac bon chủ yếu là CO2 và năng lượng  của ánh sáng được gọi là: 

a. Hoá  tự dưỡng   c. Quang  tự dưỡng  

b. Hoá  dị dưỡng   d. Quang dị  dưỡng  

2. Vi khuẩn  lam  dinh dưỡng  dựa vào  nguồn nào sau đây ? 

a. Ánh sáng  và chất  hữu  cơ     b. CO2 và ánh sáng   c. Chất  vô cơ  và CO2    d. Ánh sáng  và chất vô cơ  

3.  Quang  dị  dưỡng  có ở : 

a. Vi khuẩn  màu  tía           b.  Vi  khuẩn sắt  c.  Vi khuẩn lưu huỳnh            d.  Vi khuẩn  nitrat hoá  

4.  Tự dưỡng là : 

a. Tự tổng  hợp  chất vô cơ  từ chất hữu  cơ   b. Tự tổng hợp  chất hữu  cơ  từ chất  vô  cơ  

c. Tổng hợp  chất  hữu  cơ này   từ chất hữu  cơ  khác   d. Tổng hợp  chất vô cơ  này  từ chất  vô  cơ  khác  

5.  Vi  sinh vật  sau đây  có  lối sống  dị  dưỡng  là : 

a. Vi  khuẩn chứa  diệp  lục   b.  Tảo đơn  bào  c. Vi khuẩn lam  d.  Nấm  

6. Quá  trình oxi hoá  các chất  hữu cơ  mà chất nhận  điện  tử  cuối  cùng  là các phân tử vô cơ được gọi là : 

a. Lên men  b.  Hô hấp   c.  Hô hấp  hiếu khí   d.  Hô hấp  kị khí  

7. Quá trình  phân giải  chất hữu cơ   mà chính  những phân tử  hữu cơ  đó vừa  là chất  cho vừa  là  chất nhận  điện tử ; 

không  có  sự  tham gia  của chất  nhận điện tử  từ bên  ngoài   được gọi là : 

a. Hô hấp    b. Hô hấp  hiếu khí  c. Hô hấp  kị khí   d. Lên men 

8.  Nguồn  chất hữu cơ  được xem  là   nguyên liệu  trực tiếp  của hai quá trình  hô hấp  và lên men  là : 

a. Prôtêin          b.  Cacbonhidrat                             c. Photpholipit  d. axit  béo  

9. Quá trình  biến đổi glucozo thành  đường  rượu được thực hiện  bởi : 

a. Nấm  men rượu   b. Vi khuẩn   c.  Nấm sợi   d. Vi tảo  

10.  Trong  gia đình , có thể  ứng  dụng hoạt động  của vi khuẩn lactic để thực hiện  quá trình  nào sau đây ? 

a. Làm  tương   b. Muối  dưa   c. Làm  nước mắm   d.  Làm giấm  

11. Nhân tố sinh trưởng là:  

a. Chất rất cần nhưng cơ thể không tổng hợp được  b. Chất rất cần mà cơ thể tổng hợp được 

c. Chất không cần nhưng cơ thể không tổng hợp được  d. Chất không cần nên cơ thể không tổng hợp được 

12. Hoá chất  nào sau đây  có tác dụng  ức  chế  sự  sinh trưởng của  vi  sinh vật ? 

a. Prôtêin   b. Mônôsaccarit   c. Pôlisaccarit   d. Phênol 

13. Chất nào  sau đây  có tác dụng  diệt khuẩn  có tính  chọn  lọc ? 

a. Các chất  phenol  b. Chất kháng sinh   c. Phoocmalđêhit  d. Rượu 

14.  Chất kháng  sinh  có nguồn  gốc chủ yếu  từ  dạng  vi sinh  vật  nào  sau đây? 

a. Vi khuẩn hình que  b. Vi rut  c. Xạ khuẩn   d.  Nấm mốc  

15. Các chất diệt khuẩn dùng trong gia đình là: 

a. Cồn, thuốc tím, các kim loại nặng  b. Thuốc tím, muối, các hợp chất phenol 

c.  Cồn, thuốc tím, muối ăn   d. Cồn, clo, các kim loại nặng 

16. Thức ăn để được tương đối lâu trong tủ lạnh vì các vi khuẩn phá hỏng thức ăn thuộc nhóm: 

a. Nhóm  ưa lạnh  b. Nhóm ưa ấm  c. Nhóm ưa siêu nhiệt  d. Nhóm ưa axit 

17. Để bảo quản thực phẩm người ta thường hay muối chua vì đa số vi khuẩn thuộc nhóm: 

a. Ưa kiềm    b. Ưa trung  tính   c. Ưa  axit  d. Ưa kiềm và a xít 

18. Trong môi  trường nuôi cấy liên tục, người ta thu sinh khối ở thời điểm: 

a. pha luỹ  thừa    b. cuối pha lũy thừa  c. đầu pha cân bằng  d. giữa pha cân bằng 

19.  Biểu  hiện  sinh trưởng  của vi  sinh  vật  ở pha  cân bằng là : 

a.  Số được  sinh  ra  nhiều hơn  số chết  đi   b.  Số chết đi nhiều  hơn  số  được  sinh ra  

c.  Số được  sinh ra  bằng  với số  chết đi   d.  Chỉ  có chết  mà không  có sinh ra. 

20.  Trong nuôi cấy liên tục không có pha nào sau đây? 

a. Pha tiềm phát  b. Pha lũy thừa  c. Pha cân bằng  d. Pha suy vong 

21. Có bao nhiêu ý sau đây đúng khi nói  về vi rút là : 

(1) Là  dạng  sống  đặc biệt, (2) sống độc lập, (3) không có  cấu tạo  tế bào, (4) chỉ cấu  tạo từ  hai  thành phần, (5) sống kí 

sinh nội bào bắt buộc, (6) lõi là ADN và ARN 

a. 2   b. 3  c. 4  d. 5 

22.  Đặc điểm  sinh sản  của  vi rut là: 

a. Sinh sản  bằng cách nhân đôi     b. Sinh sản  dựa  vào nguyên  liệu  của tế bào  chủ  

c. Sinh  sản  hữu tính      d. Sinh sản  tiếp hợp  

23. Nuclêôcapsit là tên  gọi  dùng  để  chỉ : 

a. Phức hợp gồm vỏ ngoài và gai glicoprotein b. Phức hợp gồm vỏ ngoài và vỏ capsit 

c. Phức hợp gồm  vỏ capsit và axit nucleic d. Phức hợp gồm  vỏ ngoài và axit nucleic 



24. Lần  đầu tiên, vi rút được phát hiện  trên  

a. Cây dâu tây  b. Cây cà  chua  c. Cây thuốc lá  d. Cây đậu  Hà Lan  

25. Virut nào sau đây có cấu trúc khối ? 

a. Virut gây bệnh  khảm ở  cây  thuốc lá   b. Virut gây bệnh   dại  

c. Virut gây bệnh bại liệt      d. Thể thực  khuẩn  

26. Vi rut nào sau  đây vừa có dạng  cấu trúc  khối  vừa có dạng cấu trúc xoắn? 

a.  Thể thực khuẩn   b.  Virut HIV  c. Virut  gây cúm   d.  Virut  gây bệnh dại 

27. Virut chỉ chứa ARN là : 

a. virut khảm thuốc lá, virut HIV  b. virut  HIV, phagơ 

c. virut cúm, phagơ    d. virut đậu mùa, virut viêm gan B 

28.  Câu có nội dung  đúng  trong các câu  sau đây  là : 

a.  Virut  gây bệnh  ở người  có chứa  ADN và ARN 

b.  Virut  gây bệnh  ở thực vật  thường  bộ  gen  là ARN 

c.  Thể thực khuẩn  không có  bộ gen  

d.  Virut  gây bệnh  ở vật  nuôi  không  có  vỏ capsit 

29. Giai đoạn nào sau đây xảy ra  sự liên kết giữa các  thụ thể  của virut  với thụ thể của tế bào  chủ ? 

a. Giai đoạn  xâm nhập     b. Giai đoạn  sinh tổng hợp  

c. Giai đoạn hấp phụ     d. Giai đoạn  phóng  thích  

30. Ở giai đoạn  xâm nhập của virut  vào tế bào  chủ xảy ra  hiện  tượng  nào sau đây ? 

a. Virut  bám trên bề mặt  của tê bào  chủ  

b. axit nuclêic của virut  được  đưa  vào tê bào chất của tế bào  chủ  

c. thụ thể của virut liên kết với thụ thể  của tế bào chủ  

d. Virut di  chuyển  vào nhân  của tế bào  chủ  

31.  Virut sử  dụng enzim và nguyên  liệu của tế bào  chủ  để tổng  hợp  axit nuclêic và prôtêin. Hoạt động  này xảy ra  ở 

giai đoạn  nào sau đây ? 

a. Giai đoạn hấp phụ     b.  Giai đoạn  xâm nhập  

c. Giai đoạn tổng hợp     d. Giai đoạn phóng thích  

 32.  Sinh  tan là quá trình : 

a. Virut xâm nhập  vào tế bào chủ   b. Virut sinh sản  trong tế bào chủ  

c. Virut nhân lên và làm tan  tế bào chủ   d. Virut gắn  trên  bề mặt  của tế bào chủ  

33. Hiện  tượng virut xâm nhập và gắn bộ  gen  vào tế bào  chủ  mà tế bào  chủ vẫn  sinh trưởng  bình thường  được gọi  

là hiện  tượng : 

a. Tiềm tan   b. Sinh tan   c. Hoà tan   d. Tan rã  

34. Hậu quả khi HIV xâm nhập vào cơ thể người: 

a. Tế bào limphô T bị chết 

b. Cơ thể mất khả năng miễn dịch 

c. Các tế bào của hệ miễn dịch bị chết 

d. Suy giảm khả năng miễn dịch 

35. Các vi sinh  vật lợi  dụng  lúc  cơ thể  suy giảm  miễn dịch  để tấn công làm người nhiễm HIV chết, được  gọi là : 

a. Vi  sinh vật  cộng sinh    b. Vi  sinh vật  hoại  sinh   

c. Vi  sinh vật cơ hội     d. Vi  sinh vật tiềm tan  

36.  Thông thường  thời gian  xuất hiện triệu chứng điển hình  của hội chứng AIDS tính từ lúc  bắt đầu  nhiễm HIV là : 

a. 10 năm   b. 6 năm   c. 5 năm  d. 3 năm 

37.  Khả năng  của cơ thể  chống lại  các tác nhân  gây bệnh  được gọi là : 

a. Kháng thể   b.  Kháng nguyên   c.  Miễn dịch    d.  Đề kháng  

38.  Một chất (A) có bản  chất  prôtêin khi  xâm nhập   vào cơ thể  khác sẽ  kích  cơ thể  tạo ra  chất gây  phản ứng  đặc 

hiệu  với nó . Chất (A)  được gọi là  

a. Kháng  thể    b. Kháng nguyên          c.  Chất cảm ứng   d.  Chất kích thích  

39. Chất gây  phản ứng  đặc hiệu  với kháng nguyên  được gọi là : 

a. Độc tố   b. Chất cảm ứng          c. Kháng thể   d.  Hoocmon 

40. Cách tốt nhất để phòng bệnh do virut gây ra là: 

a. Uống thuốc kháng sinh  b. Tập thể dục  c. Tiêm vacxin  d. Giữ vệ sinh  

41. Chú thích H.28 (kiểu sinh sản, tên vsv); H.29 (thành phần cấu tạo); H.30 (các giai đoạn ) 

BÀI TẬP TỰ LUẬN ( 3 Đ) ~ dạng toán KT 45’ 

- Toán nguyên phân 

- Toán sinh trưởng Vi sinh vật 

 


