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CÂU 1: 
Chọn phát biểu SAI về Bit (Binary digit)? 
A. Là đơn vị đo thông tin nhỏ nhất được sử dụng trong máy tính 
B. Là dạng biểu diễn thông tin gồm 2 giá trị 0 và 1 
C. Là đơn vị đô thông tin lớn nhất được sử dụng trong máy tính. 
D. Là hệ đếm nhị phân 
 
CÂU 2: 
Nhóm các thiết bị nào sau đây là thiết bị lưu trữ ngoại vi của máy tính? 
A. RAM, USB, Thẻ nhớ 
B. ROM, CD-ROM, USB 
C. USB, Thẻ nhớ, DVD. 
D. Đĩa cứng, USB, Thẻ nhớ 
 
CÂU 3: 
Thiết bị nào được ví như là bộ não của máy tính? 
A. Input 
B. CPU. 
C. Output 
D. ALU 
 
CÂU 4: 
Phép cộng số nhị phân 11011 với 10011 có kết quả nào sau đây?  
A. 101100 
B. 110100 
C. 101110. 
D. 110110 
 
CÂU 5: 
Khi nói về máy tính cá nhân, phát biểu nào dưới đây đúng: 
A. Là loại máy vi tính kích thước nhỏ với giá cả thấp và hữu dụng cho từng cá 
nhân. 
B. Máy tính có hệ điều hành chỉ phục vụ cho một người 
C. Máy chỉ dùng để tính toán thông thường như máy tính bỏ túi CASIO, CASIO 
FX500 
D. Máy tính với kích thước rất lớn có thể bằng cả một tòa nhà  
 
CÂU 6: 
Ngày nay, một số thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột, máy quét, máy in, 
webcam, micro, ... thường được kết nối với máy tính thông qua cổng nào? 
A. USB. 



B. Parallel (cổng song song) 
C. LAN 
D. Audio 
 
CÂU 7: 
Chọn đáp án đúng: 
A. 1GB = 1000MB 
B. 1GB = 1240MB     
C. 1GB = 1204MB 
D. 1GB = 1024MB. 
 
CÂU 8: 
Thuật ngữ không phải Virus là: 
A. Worm  
B. Rootkit   
C. False Positive. 
D.Trojan 
 
CÂU 9: 
Trong hệ thống máy tính, mọi việc tính toán được thực hiện trên dạng số nào 
dưới đây? 
A. Bát phân 
B. Thập phân 
C. Thập lục phân 
D. Nhị phân. 
Bộ mã Unicode mã hóa tối đa bao nhiêu ký tự? 
 
CÂU 10: 
Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM) của máy tính là viết tắt của? 
A. Record Access Memory 
B. Read Access Memory 
C. Random Access Memory. 
D. Read Application Memory 
 
CÂU 11: 
Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau : 
A. Tại mỗi thời điểm mỗi phần mềm quét virus chỉ diệt được một số loại virus 
nhất định. 
B. Chỉ cần một phần mềm diệt virus là có thể tiêu diệt tất cả các virus 
C. Phần mềm quét virus BKAV bảo vệ an toàn 100% cho máy tính 
D. Máy tính không kết nối Internet thì không bị nhiễm virus 
 
  



CÂU 12: 
Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Máy quét, webcam, bàn phím là các thiết bị vào 
B. Loa, màn hình, máy chiếu, máy in là các thiết bị ra 
C. Modem, màn hình cảm ứng là các thiết bị vào/ra 
D. ROM, RAM, đĩa cứng là các thiết bị lưu trữ trong. 
 
CÂU 13: 
Bộ mã ASCII mã hóa tối đa bao nhiêu ký tự? 
A. 64 
B. 256. 
C. 240 
D. 1000 
 
CÂU 14: 
Bộ mã Unicode mã hóa tối đa bao nhiêu ký tự? 
A. 64 
B. 128 
C. 256 
D. 65536. 
 
CÂU 15: 
Thông số nào thường dung để đo tốc độ truy xuất dữ liệu trong ổ đĩa cứng (Hard 
Disk Driver) trong máy tính? 
A. rpm (rounds pẻ minute – số vòng quay trên 1 phút). 
B. rps (rounds per second – số vòng quay trên 1 giây) 
C. bpm (bytes per second – số byte TINHOC_KIM 1 giây) 
D. bpm (bytes pẻ minute – số byte TINHOC_KIM 1 phút) 
 
CÂU 16: 
Thiết bị có khả năng truy cập thông tin nhanh nhất là: 
A. DVD  
B. CD/VCD   
C. HDD/SSD . 
D. USB 
 
CÂU 17: 
Dưới góc độ phân chia theo khoảng cách địa lý, mạng máy tính có thể được chia 
thành những loại mạng nào? 
A. Mạng cục bộ, mạng toàn cầu, mạng Extranet 
B. Mạng cục bộ, mạng Intranet, mạng diện rộng 
C. Mạng cục bộ, mạng diện rộng. 
D. Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng Intranet 



 
CÂU 18: 
Thiết bị nào vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra? 
A. Monitor 
B. Modem. 
C. Printer 
D. Projector 
 
CÂU 19: 
Phần mềm nào dưới đây là hệ điều hành?  
A. AutoCad 2004 
B. DUTOAN 2004 
C. Windows 7. 
D. SAP 2000 
 
CÂU 20: 
Máy tính để bàn còn gọi là: 
A. Laptop 
B. Máy tính Casio FX 570MS 
C. PC – Desktop. 
D. Máy tính bảng, IPAD 
 
CÂU 21: 
Hệ điều hành Windows 7 được lưu trữ ở đâu? 
A. CPU 
B. Bộ nhớ ngoài. 
C. RAM 
D. ROM 
 
CÂU 22: 
Để giải nén tập tin .rar và di chuyển kết quả đến một nơi khác với phần mềm 
Winrar. Ta thực hiện thao tác nào sau đây? 
A. Click chuột vào đối tượng – Extract files… 
B. Click chuột vào đối tượng – Extract Here 
C. Click phải chuột vào đối tượng – Extract files… . 
D. Click phải chuột vào đối tượng – Extract Here 
 
CÂU 23: 
Trong Hệ điều hành Windows, nhóm lệnh làm việc nằm trên thanh nào? 
A. Thanh công cụ (Toolbar) 
B. Thanh menu (Menu bar) . 
C. Thanh địa chỉ (Address Bar)   
D. Thanh trạng thái (Status bar) 



 
CÂU 24: 
Phần mềm nào sau đây không có chức năng chuyển font chữ khác bảng mã mà 
được sử dụng trong văn bản 
A. Vietkey 
B. Microsoft word. 
C. UniKey 
D. UConvert 
 
CÂU 25: 
Trong Hệ điều hành Windows đường dẫn có nghĩa là: 
A. Cho biết tên đăng nhập và mật khẩu đang được sử dụng 
B. Cho bạn thấy nơi các tập tin chương trình được lưu trữ trên hệ thống 
C. Cho biết các “tuyến đường” chính xác cần phải đi qua để thực hiện được vị trí 
của một tập tin. 
D. Thiết lập các kết nối Internet cho các thông tin đăng nhập của bạn 
 
CÂU 26: 
Để nén 1 đối tượng (tập tin, thư mục) đặt cùng nơi với đối tượng đó với phần 
mềm Winrar. Ta thực hiện thao tác nào sau đây? 
A. Click phải chuột vào đối tượng – Add to “tên đối tượng.rar” . 
B. Click chuột vào đối tượng – Add to “tên đối tượng.rar” 
C. Click chuột vào đối tượng – Add to archive… 
D. Click phải chuột vào đối tượng – Add to archive… 
 
CÂU 27: 
Giữa phần tên và phần mở rộng của tệp được phân cách bởi dấu: 
A. Dấu hai chấm (:) 
B. Dấu chấm (.) . 
C. Dấu sao (*)     
D. Dấu phẩy (,) 
 
CÂU 28: 
Để nén 1 đối tượng (tập tin, thư mục) và di chuyển tập tin nén đến một nơi khác 
với phần mềm Winrar. Ta thực hiện thao tác nào sau đây? 
A. Click chuột vào đối tượng – Add to “tên đối tượng.rar” 
B. Click chuột vào đối tượng – Add to archive… 
C. Click phải chuột vào đối tượng – Add to “tên đối tượng.rar” 
D. Click phải chuột vào đối tượng – Add to archive… . 
 
  



CÂU 29: 
Để soạn tiếng Việt, quy định bộ mã TCVN3 tương ứng với bộ phông chữ: 
A. Time New Roman 
B. .VnTime . 
C. Cambria      
D. VNI-Book 
 
CÂU 30: 
Để giải nén tập tin .rar và đặt cùng nơi với tập tin nén đó. Sauk hi chọn đối 
tượng, ta thực hiện thao tác nào sau đây?  
A. Menu File – Extract files … 
B. Menu Edit – Extract files … 
C. Menu File – Extract Here . 
D. Menu Edit – Extract Here 
 
CÂU 31: 
Thao tác nào dưới đây không nên sử dụng để khởi động lại máy tính? 
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del, chọn mục Restart 
B. Nhấn nút Power trên hộp máy. 
C. Nhấn nút Start\Shutdown, sau đó chọn mục Restart 
D. Nhấn nút Reset trên hộp máy 
 
CÂU 32: 
Trong Hệ điều hành Windows, Biểu tượng (Shortcut) là: 
A. Đường tắt (Short cut) giúp người dùng truy cập nhanh vào đối tượng thường 
sử dụng . 
B. Chương trình được cài đặt vào máy tính 
C. Biểu tượng My Computer 
D. Chương trình được cài đặt vào máy tính với mục đích hỗ trợ người sử dụng 
soạn thảo các văn bản tiếng Việt 
 
CÂU 33: 
Để thoát (Exit) một cửa sổ ứng dụng trong Hệ điều hành Windows, ta dùng tổ 
hợp phím:  
A. Alt + F4 .   
B. Alt + Tab   
C. Alt + Ctrl + Del     
D. Ctrl + F4 
 
CÂU 34: 
Trong Hệ điều hành Windows, tệp là khái niệm chỉ? 
A. Một văn bản. 
B. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài 



C. Một gói tin 
D. Một trang web 
 
CÂU 35: 
Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây: 
A. Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau 
B. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó 
C. Hai thư mục cùng tên có thể cùng ở chung trong 1 thư mục mẹ. 
D. Trong cùng một thư mục có thể lưu trữ hai tệp cùng phần tên nhưng có phần 
mở rộng khác nhau 
 
CÂU 36: 
Trong Control Panel của Hệ điều hành Windows, để thay đổi ngày, giờ hệ thống, 
ta chọn: 
A. Program 
B. Network 
C. Clock, Language, and Region. 
D. Fonts  
 
CÂU 37: 
Trong Windows 7, để thiết lập lại ngày, tháng theo kiểu Việt Nam, thực hiện thao 
tác nào? 
A. StartControl PanelRegion and LanguageLocation 
B. StartControl PanelRegion and LanguageKeyboards and Languages 
C. StartControl PanelRegion and LanguageAdministrative 
D. StartControl PanelRegion and LanguageFormats. 
 
CÂU 38: 
Trong Hệ điều hành Windows, tên tệp tin nào dưới đây là đúng  
A. Baivan.doc . 
B. Toanhoc/   
C.Thuvien*pas      
D. Baihat_$doc 
 
CÂU 39: 
Trong Hệ điều hành Windows, để sao chép một thư mục/tệp tin sang USB có tên 
là Flash USB Driver H:, ta nháy chuột phải lên thư mục/tệp tin và chọn: 
A. Copy -> Flash USB Driver H:  
B. Send to -> Flash USB Driver H:     . 
C. Cut -> Flash USB Driver H:    
D. Paste -> Flash USB Driver H: 
 
 



CÂU 40: 
Trong Thùng rác (Recycle Bin) ta KHÔNG thể thực hiện thao tác nào sau đấy? 
A. Cut (Di chuyển) 
B. Xóa (Delete) 
C. Khôi phục (Restore)  
D. Sao chép (Copy). 
 
CÂU 41: 
Trong Microsoft Word 2007 trở đi, để có thể lưu một văn bản hiện hành ở một 
định dạng nào khác sau đây? 
A. xlsx 
B. rtf . 
C. pptx 
D. accdb 
 
CÂU 42: 
Trong MS Word 2007, với công việc nào bạn phải mở thực đơn Format? 
A. Khi muốn đổi font chữ . 
B. Khi muốn cài đặt máy in 
C. Khi muốn đặt trang văn bản nằm ngang 
D. Khi muốn lưu tệp văn bản 
CÂU 43: 
Trong Microsoft Word 2007 trở đi, để hiển thị một văn bản trong 2 cửa sổ làm 
việc khác nhau. Ta thực hiện theo cách nào sau đây? 
A. Thẻ View – Split 
B. Thẻ Layout – Split 
C. Thẻ View – New Window . 
D. Thẻ Layout – New Window 
 
CÂU 44: 
Trong Microsoft Word 2007, muốn thay thế chữ “việt nam” thành chữ “Việt Nam” 
ta thực hiện lệnh: 
A. Edit/ Replace . 
B. Edit/ Find 
C. Edit/ Goto 
D. Edit/ Clear 
 
CÂU 45: 
TrongMicrosoft Word 2007, sử dụng phím nào để tách một đoạn văn bản thành 
nhiều đoạn văn bản? 
A. Tab 
B. Home 
C. Enter .  D. Delete 



 
CÂU 46: 
Trong Microsoft Word 2007 trở đi, để thiết lập thư mục lưu văn bản mặc định. Ta 
vào thẻ Office buttom/File – chọn Options. Sau đó, ta thực hiện tiếp thao tác nào 
sau đây? 
A. Save  chọn thư mục trong mục Default file location . 
B. General  chọn thư mục trong mục Default file location 
C. Display  chọn thư mục trong mục Default file location 
D. Proofing  chọn thư mục trong mục Default file location 
 
CÂU 47: 
Định dạng cột văn bản được thực hiện: 
A. Tô đen đoạn văn bản cần chia cột, chọn thẻ Insert chọn nhóm Page Setup 
kích vào nút Columns 
B. Tô đen đoạn văn bản cần chia cột, chọn thẻ Page Layout chọn nhóm Page 
Setup kích vào nút Columns . 
C. Tô đen đoạn văn bản cần chia cột, chọn thẻ Insert kích vào nút Columns 
D. Tô đen đoạn văn bản cần chia cột, chọn thẻ Home chọn nhóm Paragraph kích 
vào nút Columns 
 
CÂU 48: 
Phần mở rộng (phần đuôi) của file văn bản tạo bởi chương trình MS Word là: 
A. .DOC (.DOCX)  . 
B. .XLS (.XLSX)  
C. .PPT (PTTX)  
D. .TXT 
 
CÂU 49: 
Trong Microsoft Word 2007, để xóa cột trong bảng, thực hiện như thế nào? 
A. Table  Delete Columns 
B. Insert  Delete Columns 
C. Layout  Delete  Delete Columns . 
D. Home  Delete Columns 
 
CÂU 50: 
Trong Microsoft Word 2007, để tạo mới một văn bản đang làm việc. Ta thực hiện 
theo cách nào sau đây? 
A. Thẻ Home – New 
B. Thẻ File – New . 
C. Thẻ Edit – New 
D. Thẻ Format – New 
 
 



CÂU 51:  Microsoft Word 2007 là: 
A. Chương trình bảng tính 
B. Phần mềm hệ thống 
C. Phần mềm tiện ích 
D. Phần mềm ứng dụng . 
 
CÂU 52: 
TrongMicrosoft Word 2007, để in trang văn bản ở vị trí con trỏ đang đứng, thực 
hiện như thế nào? 
A. Office Button  Print  All  OK 
B. Office Button  Print  Print  Current page  OK . 
C. Office Button  Print  Print  Page\OK 
D. Office Button  Print  Print  Selection  Ok 
 
CÂU 53: 
Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG nhất với một văn bản điện tử? 
A. Gồm chữ viết và các đối tượng như biểu tượng, bảng biểu, hình ảnh, … . 
B. Chỉ với chữ viết 
C. Gồm chữ viết và ký tự biểu tượng 
D. Gồm chữ viết, ký tự biểu tượng và bảng biểu 
 
CÂU 54: 
Microsoft Word 2007, để phóng to hoặc thu nhỏ màn hình. Ta thực hiện thao tác 
nào sau đây? 
A. Thẻ View  Zoom . 
B. Thẻ Review  Zoom 
C. Thẻ Design  Zoom 
D. Thẻ Layout  Zoom 
 
CÂU 55: 
Trong MS Word 2007, trong bảng dùng tổ hợp phím Shift + Tab để: 
A. Di chuyển con trỏ đến ô bên cạnh phía sau . 
B. Di chuyển con trỏ đến ô bên cạnh phía trước 
C. Di chuyển con trỏ đến hàng trên       
D. Thêm một tab vào ô 
 
CÂU 56: 
Trong Microsoft Word 2007, để định dạng số trang cho văn bản, thực hiện như 
thế nào? 
A. Home  Paragraph  Format Page Numbers 
B. Insert   Page Number Format Page Numbers . 
C. Page Layout  Page Setup  Format Page Numbers 
D. Insert  Page Break  Format Page Numbers 



CÂU 57: 
Phát biểu nào sau đây là đúng: 
A. Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản cao cấp chạy trong môi 
trường Windows, chuyên dùng để soạn thảo văn bản phục vụ cho công tác văn 
phòng, là phần mềm soạn thảo duy nhất chạy trên hệ điều hành 
B. Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản cao cấp, không chạy trong 
môi trường Windows, chuyên dùng để soạn thảo các loại văn bản phục vụ cho 
công tác văn phòng 
C. Microsoft Word là phần mềm soạn thảo văn bản cao cấp chạy trong môi 
trường Windows, chuyên dùng để soạn thảo các loại văn bản phục vụ cho công 
tác văn phòng, không phải là phần mềm soạn thảo duy nhất chạy trên hệ điều 
hành . 
D. Phương án khác 

CÂU 58: 
Trong Microsoft Word 2007, thanh công cụ nào cho biết số trang, số từ của văn 
bản hiện hành? 
A. Thanh tiêu đề 
B. Thanh công cụ 
C. Không có thanh nào cả 
D. Thanh trạng thái. 

CÂU 59: 
Trong Microsoft Word 2007 trở đi, để thiết lập chế độ lưu tự động sau một 
khoảng thời gian nhất định. Ta vào Thẻ File – chọn Options. Sau đó, ta thực hiện 
tiếp thao tác nào sau đây? 
A. General – chọn mục Save AutoRecovery information every 
B. Language – chọn mục Save AutoRecovery information every 
C. Advance – chọn mục Save AutoRecovery information every 
D. Save – chọn mục Save AutoRecovery information every  . 

CÂU 60: 
Trong Microsoft Word để đề phòng trường hợp treo máy, cúp điện làm mất dữ 
liệu, bạn nên bật tính năng sao lưu tự động nào sau đây: 
A. Save AutoRecover file location 
B. Save AutoRecover file location every 
C. Save AutoRecover information every . 
D. Save AutoRecover default file 

CÂU 61: 
Trong MS Excel 2007, cho các giá trị sau: A5=8; B5=15; C5=10; D5=6; E5=40. 
Nếu trong ô T40 ta nhập = MIN (A5:E5) thì kết quả là: 
A. 8    
B. 6 . 



C. 10     
D. 15 

CÂU 62: 
Trong Microsoft Excel 2007, tại ô A3 nhập chuỗi ký tự: Cơ sở đào tạo Hưng 
Phát, tại ô B3 nhập hàm nào dưới đây để có kết quả: “đào tạo” 
A. =MID (A3,6,6) 
B. =MID (A3,7,7) . 
C. =MID (A3,5,7) 
D. =MID (A3,5,6) 

CÂU 63: 
Trong MS Excel 2007, để đếm dữ liệu kiểu số ta dùng hàm: 
A. RANK 
B. SUM 
C. AVERAGE 
D. COUNT . 

CÂU 64: 
Trong Microsoft Excel 2007, khi thực hiện công thức = Sum (A2 B5), xảy ra lỗi 
gì? 
A. #Num! 
B. #VALUE! 
C. #Null! 
D. #N/A . 

CÂU 65: 
Trong Microsoft Excel 2007, tại ô A1 nhập điểm trung bình, tại ô A2 nhập hàm 
nào dưới đây (nếu điểm trung bình lớn hơn 8.0 thì được học bổng 800000 
ngược lại thì không được) 
A. = if (A1>= 8.0, 800000, “không được”) 
B. = if (A1>8.0, 800000, không được) 
C. = if (A1>8.0, 800000, “không được”)  . 
D. = if (A1<8.0, 800000, không được) 

CÂU 66: 
Trong MS Excel 2007, tại ô G32 ta nhập =(7+9):2 thì kết quả là: 
A. 8    
B. Báo lỗi . 
C. False   
D. (7+9):2 

CÂU 67: 
Trong Microsoft Excel 2007, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập 
lại, thực hiện như thế nào? 



A. Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4 
B. Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10 
C. Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2. 
D. Kích chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12 

CÂU 68: 
Trong MS Excel 2007, khi chưa định dạng kiểu ngày tháng, tại ô A2 ta nhập 
=DAY(“10-15-2016”) thì kết quả là: 
A. 15 . 
B. 10     
C. 2016   
D. Báo lỗi 

CÂU 69: 
Trong Microsoft Excel 2007, khi chiều dài của số lớn hơn chiều rộng của ô chứa 
nó, thì trong ô đó sẽ hiển thị trong ô các kí tự nào sau đây ? 
A. * (dấu sao) 
B. & (dấu kết nối) 
C. # (dấu thăng) . 
D. % (dấu phần trăm) 

CÂU 70: 
Đối số (tham số) của một hàm trong Microsoft Excel 2007 có thể là ? 
A. Hằng số 
B. Hằng số, địa chỉ ô, địa chỉ khối ô 
C. Hằng số, một hàm khác 
D. Hằng số, địa chỉ ô, địa chỉ khối ô, một hàm khác. 

CÂU 71: 
Trong Microsoft Excel 2007, công thức = AND (5>4,6<9,2<=1) sẽ cho kết quả 
là ? 
A. False. 
B. True 
C. #NAME! 
D. #VALUE! 

CÂU 72: 
Công thức = DAY (‘14/02/1976’) sẽ có kết quả như thế nào : 
A. 2 
B. 1976 
C. 14. 
D. 27807 

 



CÂU 73: 
Trong Microsoft Excel 2007, khi sao chép công thức để địa chỉ ô, khối ô không 
thay đổi. Ta thường sẽ dùng địa chỉ nào sau đây cho ô, khối ô ? 
A. Tuyệt đối. 
B. Tương đối 
C. Hỗn hợp 
D. Không thể được 

CÂU 74: 
Trong MS Excel 2007, để đóng bảng tính ta vào File và chọn: 
A. Close.  
B. Save 
C. Open 
D. New 

CÂU 75: 
Trong Microsoft Excel 2007, khi gõ công thức xong mà kết quả hiển thị là #DIV/0! 
Điều đó có nghĩa là ? 
A. Không tìm thấy tên hàm 
B. Phép chia cho 0 (không) . 
C. Không tham chiếu đến được 
D. Giá trị tham chiếu không tồn tại 

CÂU 76: 
Trong MS Excel 2007, địa chỉ tuyệt đối tại cột, tương đối tại hàng là: 
A. $B1:$D10. 
B. B$1:D$10 
C. B$1$:D$10$ 
D. $B$1:$D$10 

CÂU 77: 
Trong Microsoft Excel 2007, để đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số sử dụng hàm 
nào?  
A. Counta 
B. Countif 
C. Count. 
D. Countifs 

CÂU 78: 
Trong Microsoft Excel 2007, ký hiệu ###### trong ô có nghĩa là gì? 
A. Lỗi phông chữ 
B. Độ rộng của cột không đủ để hiển thị hết số liệu. 
C. Kiểu dữ liệu bị sai 
D. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi 



CÂU 79: 
Trong Microsoft Excel 2007, công thức = ROUND (8.45;1) sẽ cho kết quả là ? 
A. 8.45 
B. 8.4 
C. 8.5. 
D. 8 

CÂU 80: 
Trong Microsoft Excel 2007, để dữ liệu tự động xuống dòng nếu vượt quá độ 
rộng của ô, thực hiện như thế nào? 
A. Chọn ô  Home  Merge & Center 
B. Chọn ô  Home  Wrap Text. 
C. Chọn ô  Home  Format Painter 
D. Chọn ô  Home  Cell Styles 

CÂU 81: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007 trở đi, để xóa tất cả slide của bài thuyết trình 
hiện hành. Trước khi nhấn phím Delete, ta click chọn một slide bất kỳ ở cửa sổ 
bên trái của màn hình. Ta nhấn tổ hợp phím nào sau đây? 
A. Shift + A 
B. Ctrl + End 
C. Ctrl + A. 
D. Shift + End 

CÂU 82: Trong MS PowerPoint 2007, “biểu đồ dạng cột” được gọi là? 
A. Bar   
B. Pie    
C. Column . 
D. Line 

CÂU 83: 
Trong MS PowerPoint 2007, để định dạng kiểu chữ đổ bóng ta chọn nút lệnh? 
A. Italic   
B. Underline  
C. Shadow . 
D. Bold 

CÂU 84: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007, để định dạng hiệu ứng phiên trình chiếu, thực 
hiện như thế nào? 
A. Insert  Animations  Custom Animation 
B. Design  Animations  Custom Animation 
C. Animations  Custom Animation. 
D. Home  Animations   Custom Animation 



CÂU 85: 
Trong MS PowerPoint 2007, để chèn biểu đồ hình tròn vào slide ta vào Insert 
chọn Chart, sau đó chọn: 
A. Column 
B. Line 
C. Pie. 
D. Area 

CÂU 86: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007 trở đi, thanh công cụ nào cho biết số slide của 
bài thuyết trình? 
A. Thanh tiêu đề 
B. Thanh công cụ 
C. Thanh trạng thái. 
D. Không có thanh nào cả 

CÂU 87: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007 trở đi, để thiết lập thư mục mặc định lưu bài 
thuyết trình là TINHOC_KIM. Ta vào Thẻ File – chọn Options. Sau đó, ta thực 
hiện tiếp thao tác nào sau đây? 
A. General – chọn thư mục TINHOC_KIM mục Default file location 
B. Display – chọn thư mục TINHOC_KIM mục Default file location 
C. Save – chọn thư mục TINHOC_KIM mục Default file location. 
D. Proofing – chọn thư mục TINHOC_KIM mục Default file location 

CÂU 88: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007 trở đi, đang mở tập tin “Luan_van.pptx”. Ta 
nhấn tổ hợp phím Ctrl + S thì sẽ có tác dụng gì? 
A. Tạo mới một tập tin 
B. Mở một tập tin đã có trên đĩa 
C. Lưu nội dung bài thuyết trình tương ứng. 
D. Không có chức năng gì cả 

CÂU 89: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007 trở đi, phần mở rộng mặc định của bài thuyết 
trình là. Ta chọn định dạng nào sau đây? 
A. ppt 
B. xps 
C. pptx . 
D. potx 

CÂU 90: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007, để chèn sơ đồ tổ chức vào Slide, thực hiện 
như thế nào? 



A. Chọn Insert  Chart  chọn kiểu thích hợp 
B. Chọn Format  SmartArt  Picture  Chọn kiểu thích hợp 
C. Chọn Insert  SmartArt  Hierarchy  chọn kiểu thích hợp. 
D. Chọn Format  Chart  Organization Chart  chọn kiểu thích hợp 

CÂU 91: 
Trong MS PowerPoint 2007, để xem trước bài thuyết trình trước khi in ta dùng tổ 
hợp phím? 
A. Ctrl + F2 .  
B. Shift + F2  
C. Alt + F2   
D. Tab + F2 

CÂU 92: 
Trong MS PowerPoint 2007, để chỉnh sửa giao diện, bố cục của trang slide ta 
vào View và chọn: 
A. Handout Master 
B. Note Master 
C. Slide Sorter 
D. Slide Master. 

CÂU 93: 
Trong MS PowerPoint 2007, để hiển thị bài thuyết trình ở chế độ trình chiếu ta 
vào View chọn? 
A. Slide Sorter 
B. Slide Show.  
C. Notes Page     
D. Nomal  

CÂU 94: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007 trở đi, để phóng to hoặc thu nhỏ màn hình biên 
tập. Ta thực hiện thao tác nào sau đây? 
A. Giữ phím Alt và lăn con chạy của chuột 
B. Giữ phím Shift và lăn con chạy của chuột 
C. Giữ phím Ctrl và lăn con chạy của chuột . 
D. Giữ phím Caps Lock và lăn con chạy của chuột 

CÂU 95: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007, để định dạng màu nền Slide, thực hiện như 
thế nào? 
A. Insert  Background Styles  Format Background 
B. View  Background Styles  Format Background 
C. Home  Background Styles  Format Background 
D. Design  Background Styles  Format Background. 



CÂU 96: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007 trở đi, để thiết lập chế độ lưu tự động sau một 
khoảng thời gian nhất định. Ta vào Thẻ File – chọn Options. Sau đó, ta thực hiện 
tiếp thao tác nào sau đây?  
A. Save – chọn mục Save AutoRecovery information every .       
B. General – chọn mục Save AutoRecovery information every 
C. Language – chọn mục Save AutoRecovery information every 
D. Advance – chọn mục Save AutoRecovery information every 

CÂU 97: 
Đang trình chiếu một bài thuyết trình, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím nào 
trên bàn phím? 
A. Tab 
B. Esc. 
C. Home 
D. End 

CÂU 98: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007, bố cục nào thường được chọn cho Slide đầu 
tiên của bài trình chiếu? 
A. Title and Content 
B. Title Slide. 
C. Title Only 
D. Title and Text 

CÂU 99: 
Trong MS PowerPoint 2007, để chọn nhiều trang thuyết trình không liên tiếp 
nhau ta giữ phím? 
A. Ctrl.   
B. Shift   
C. Alt    
D. Delete 

CÂU 100: 
Trong Microsoft PowerPoint 2007, thao tác nào dùng để di chuyển đến Slide 
không liền kề khi đang thực hiện trình chiếu? 
A. Nhấn chuột trái tại Slide hiện tại  chọn Go to Slide 
B. Nhấn chuột phải tại Slide hiện tại  chọn Slide cần di chuyển 
C. Nhấn chuột trái tại Slide hiện tại  chọn Slide cần di chuyển 
D. Nhấn chuột phải tại Slide hiện tại  chọn Go to Slide. 

 

 



CÂU 101: 
Trình duyệt Mozilla Firefox, để lưu lại nội dung của một trang web kèm hình ảnh 
vào thư mục trong máy tính cá nhân. Ta vào Thẻ - File, trong mục Save As type. 
Ta chọn mục nào sau đây? 
A. Web Page, complete. 
B. Web Page, HTML only 
C. Text File 
D. All Files 

CÂU 102: 
Trình duyệt Mozilla Firefox, để thiết lập in nội dung của một trang web theo khổ 
giấy ngang. Ta chọn Thẻ File – Page Setup. Sau đó, ta chọn tiếp thao tác nào 
sau đây trong mục Orientation? 
A. Landscape. 
B. Portrait 
C. Vertical 
D. Horizontal 

CÂU 103: 
Trình duyệt Mozilla Firefox, để thiết lập in nội dung của một trang web theo khổ 
giấy đứng. Ta chọn Thẻ File – Page Setup. Sau đó, ta chọn tiếp thao tác nào sau 
đây trong mục Orientation? 
A. Portrait. 
B. Landscape 
C. Vertical 
D. Horizontal 

CÂU 104: 
Các thành phần của tên miền được phân cách bằng ký tự nào? 
A. “,’’ 
B. “;’’ 
C. “.’’    . 
D. “*’’ 

CÂU 105: 
Để xóa Email đã nhận ở trang gmail.com, thực hiện như thế nào? 
A. Inbox  chọn Email cần xóa  Compose 
B. Inbox  chọn Email cần xóa  Check mail 
C. Inbox  chọn Email cần xóa  Delete . 
D. Inbox  chọn Email cần xóa  Sent mail 

CÂU 106: 
Phát biểu sai về trang thông tin điện tử là: 
A. Một trình duyệt Web . 



B. Một trang web là tập tin HTML hoặc XHTML có thể truy nhập dùng giao thức 
HTTP hoặc HTTPS 
C. Có thể được xây dựng bởi nhiều ngôn ngữ lập trình 
D. Một hoặc nhiều trang web thường nằm trên một tên miền hoặc tên miền phụ 
trên www 

CÂU 107: 
Hai người đã tạo được tài khoản thư điện tử, phát biểu sai là: 
A. Hộp thư của cả hai đều nằm trên máy Mail Server 
B. Hai người này buộc phải lựa chọn hai tên đăng nhập khác nhau 
C. Người này có thể mở được hộp thư của người kia và ngược lại nếu như 2 
người biết tên đăng nhập và mật khẩu của nhau 
D. Mật khẩu mở hộp thư của hai người này phải khác nhau. 

CÂU 108: 
Thao tác không thực hiện được với trang Web: 
A. Xoá nội dung bằng cách chọn đoạn nội dung và nhấn nút Delete . 
B. Sao chép 1 ảnh trên trang Web về máy cá nhân 
C. Sao chép 1 đọan nội dung trên trang Web về máy cá nhân 
D. Xem lại trang Web đã xem mà không cần kết nối Internet 

CÂU 109: 
Trên mạng Internet, quy định tên miền “.gov” dành cho các tổ chức: 
A. Y tế 
B. Quân đội     
C. Chính phủ . 
D. Giáo dục 

CÂU 110: 
Để tìm kiếm các trang web có liên quan đến lĩnh vực Đào tạo máy tính. Ta nhập 
nội dung nào bên dưới vào mục tìm kiếm thông tin của các công cụ tìm kiếm như 
Google, Bing, … 
A. “Đào tạo máy tính” 
B. “Đào tạo” + “máy tính” 
C. “Đào tạo” – “máy tính” 
D. Đào tạo máy tính. 

CÂU 111: 
Những chương trình nào sau đây là chương trình duyệt web? 
A. Internet Explorer, Google Chrome, Foxit Reader 
B. Internet Explorer, Foxit Reader, Google Chrome 
C. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 
D. Mozilla Firefox, Google Chrome, Foxit Reader 

 



CÂU 112: 
Khi soạn thảo Email trong giao diện bằng tiếng anh, nếu muốn gửi tệp tin đính 
kèm, bấm vào nút nào? 
A. Send 
B. Copy 
C. File  Save 
D. Attachment. 

CÂU 113: 
Trình duyệt Mozilla Firefox, để lưu lại nội dung của một trang web vào thư mục 
trong  máy tính cá nhân. Ta chọn thao tác nào sau đây? 
A. Thẻ File – Save 
B. Thẻ Edit – Save 
C. Thẻ File – Save As. 
D. Thẻ Edit – Save As 

CÂU 114: 
  Trình duyệt Mozilla Firefox, để lưu lại nội dung của một trang web thành một 
tập tin ký tự vào thư mục trong máy tính cá nhân. Ta vào Thẻ - File, trong mục 
Save As  type. Ta chọn mục nào sau đây?  
A. Web Page, complete 
B. Text File. 
C. Web Page, HTML only 
D. All Files 

CÂU 115: 
Khi sử dụng hộp thư điện tử trên Internet, nếu (máy A) gửi thư cho (máy B) 
nhưng tại thời điểm đó máy B không bật thì trường hợp nào là đúng? 
A. Máy B sẽ không nhận được thư  
B. Hệ thống sẽ báo lỗi 
C. Máy B vẫn nhận được thư từ máy A khi bật máy tính. 
D. Cần phải gọi điện cho người sử dụng máy B bật máy tính 
 

CÂU 116: 
Trình duyệt Mozilla Firefox, để xem trước nội dung cần in của một trang web. Ta 
chọn thao tác nào sau đây? 
A. Thẻ File – Print Preview. 
B. Thẻ File – Print 
C. Thẻ View – Print 
D. Thẻ View – Print Preview 

 

 



CÂU 117: 
Internet Explorer là gì? 
A. Chuẩn kết nối mạng Internet 
B. Trình duyệt web. 
C. Chuẩn kết nối mạng cục bộ LAN 
D. Bộ giao thức 

CÂU 118: 
Khi nhận được tệp tin đính kèm trong hộp thư, nên xử lý như thế nào để đảm 
bảo an toàn cho máy tính? 
A. Mở tệp tin này ra để kiểm tra loại tệp tin 
B. Lưu bản sao tệp tin này vào đĩa cứng và mở bản sao này 
C. Quét tệp tin này bằng chương trình chống virus. 
D. Mở tệp tin và in ra giấy 

CÂU 119: 
Trình duyệt Mozilla Firefox, để sao chép địa chỉ của một hình trong trang web. Ta 
click phải chuột vào hình đó. Sau đó, ta chọn tiếp nào sau đây? 
A. View Image 
B. Copy Image Location. 
C. Copy Image 
D. Save Image As 

CÂU 120: 
Để sử dụng mạng Internet hiệu quả, an toàn. Bạn không nên: 
A. Luôn không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức lối sống theo qui định của pháp 
luật, nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về Internet 
B. Sắp xếp, bố trí thời gian một cách  khoa học, hợp lý cho việc sử dụng Internet 
C. Đưa nhiều thông tin thật, chính xác về bản thân khi tham gia mạng Internet: 
Số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, số thẻ căn cước (CMTND)… . 
D. Chọn lọc nguồn thông tin đúng đắn. Cảnh giác với những thông tin nguy hại, 
tiêu phí thời gian, sức lực, tiền bạc, bạo lực 
 
CÂU 121: Thông tin nào sau đây nói về thư điện tử 
A. Là dịch vụ chỉ dành cho những người làm trong lĩnh vực điện tử viễn thông  
B. Là dịch vụ thực hiện truyền thông tin trên Internet thông qua các hộp thư điện 
tử 
C. Người đưa thư chỉ việc để thư ở hòm thư trước nhà người nhận là người 
nhận có thể biết được nội dung 
D. Dịch vụ này chưa có 
 
 


