
PHẦN ÔN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ CÔNG NGHÊ ̣

THÔNG TIN CƠ BẢN (NĂM 2020) 

-------------------------------- 

Phần: hiểu biết máy tính và sử duṇg máy tính cơn bản 

Câu 1: Chọn đáp án đúng: 

A. 1GB = 1000MB    B. 1GB = 1240MB     

C. 1GB = 1204MB    D. 1GB = 1024MB = 210 MB 

Câu 2: 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 3: 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 4: Thiết bị nào được ví như là bộ não của máy tính? 

A. Input     B. CPU 

C. Output     D. ALU 

Câu 5: Phép cộng số nhị phân 11011 với 10011 có kết quả nào sau đây?  

A. 101100     B. 110100 

C. 101110     D. 110110 

Câu 6: 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 7: 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 

 

Câu 8: Bộ mã Unicode mã hóa tối đa bao nhiêu ký tự? 

A. 64      B. 128 

C. 256     D. 65536 

Câu 9: 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 10: 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 11: 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 12: Trong quá trình máy tính đang làm việc, dữ liệu được lưu trữ tạm thời trên: 

A. RAM     B. ROM 

C. DVD     D. CD 

Câu 13: Hệ nhị phân dùng bao nhiêu ký tự để biểu diễn các số? 

A. 2      B. 10 

C. 8      D. 16 

Câu 14: Đơn vị nào dưới đây không dùng để đo lượng thông tin? 

A. Nanobyte     B. Kilobyte 

C. Bit      D. Megabyte 

Câu 15: 1 byte bằng bao nhiêu bit? 

A. 8      B. 16 



C. 32      D. 64 

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Máy quét, webcam, bàn phím là thiết bị vào 

B. Loa, màn hình, máy chiếu, máy in là thiết bị ra 

C. Modem, màn hình cảm ứng là thiết bị vào/ra 

D. ROM, RAM, đĩa cứng là thiết bị lưu trữ trong  

Câu 17: Bộ nhớ nào được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình máy tính 

đang hoạt động?  

A. ROM      B. RAM 

C. Registers      D. Modem 

Câu 18: Thiết bị nào sau đây không thuộc bộ nhớ ngoài máy tính? 

A. Floppy disk   B. Monitor (màn hình, không phải bộ nhớ) 

C. Hard disk      D. USB disk 

Câu 19: Thiết bị nào vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra?  

A. Monitor      B. Modem (thiết bị viễn thông) 

C. Printer      D. Projector 

Câu 20: Trong mạng máy tính, thuật ngữ WAN có nghĩa là gì? 

A. Mạng cục bộ     B. Mạng diện rộng 

C. Mạng toàn cầu     D. Mạng LAN 

Câu 21: Hãy chỉ ra tên của thiết bị mạng?  

A. USB      B. UPS 

C. Switch      D. Webcam 

Câu 22: Phần mềm hệ thống: 

A. Là phần mềm để giải quyết những viêc̣ thường găp̣. 

B. Có chức năng giám sát và điều phối thực hiện các chương trình. 

C. Còn được gọi là chương trình giám sát. 

D. Còn có tên khác là phần mềm ứng dụng. 

 

Câu 23: Phát biểu nào dưới đây không phải là của CPU? 



A. Dùng để nhâp̣ và lưu trữ thông tin. 

B. Thành phần quan trọng nhất của máy tính. 

C. Thiết bi ̣chính thưc̣ hiêṇ và điều khiển viêc̣ thưc̣ hiêṇ của chương trình. 

D. Gồm hai bô ̣phâṇ chính là bô ̣điều kiển và bô ̣số hoc̣ logic. 

Câu 24: Choṇ phát biểu đúng trong các phát biểu sau: 

A. Đầu vào là chỉ các dữ liệu và lệnh đưa vào máy tính. 

B. Xử lý là chỉ những gì máy tính làm với lêṇh trong máy tính. 

C. Đầu ra là chỉ bắt đầu của quá trình xử lý.  

D. Không cần phải đưa đầu vào và chỉ rõ chu trình xử lý.  

Câu 25: Khi bạn gửi một tin từ máy tính bạn đến máy tính của người khác, bộ điều giải 

đóng vai trò gì? 

A. Thiết bị đầu vào.     B. Bộ ngoại vi. 

C. Thiết bị đầu ra.     D. Bộ nôị vi. 

Câu 26: Hệ điều hành là: 

A. Phần mềm hệ thống.    B. Phần mềm ứng dụng. 

C. Phần mềm văn phòng.    D. Phần mềm công cu.̣ 

Câu 27: Chức năng nào dưới đây không thuôc̣ chức năng hê ̣điều hành? 

A. Cung cấp công cu ̣tìm kiếm và truy câp̣ thông tin. 

B. Tổ chức giao tiếp giữa trang web với hê ̣thống. 

C. Cung cấp tài nguyên cho chương trình. 

D. Cung cấp dic̣h vu ̣ tiêṇ ích hê ̣thống. 

Câu 28: Maṇg máy tính là? 

A. Tâp̣ hơp̣ các máy tính đươc̣ nối với nhau theo môṭ phương thức nào đó. 

B. Tâp̣ hơp̣ các máy tính. 

C. Maṇg LAN. 

D. Maṇg có dây. 

 

Câu 29: Đơn vị nào sau đây nào là đơn vị đo dung lượng bộ nhớ 

A. KB (ký lô bai)     B. KG 



C. KM      D. LÍT 

Câu 30: Hệ điều hành được khởi động: 

A. Trước khi các chương trình ứng dụng được thực hiện 

B. Trong khi các chương trình ứng dụng được thực hiện 

C. Sau khi các chương trình ứng dụng được thực hiện 

D. Không cần khởi động hệ điều hành  

Câu 31: Các phần mềm thông dụng hiện nay được lưu trữ trong: 

A. Bộ nhớ ngoài      B. RAM 

C. ROM      D. CPU 

Câu 32: Loại thiết bị nào sau không chạy bằng hệ điều hành: 

A. Máy tính cầm tay casio thông thường  

B. Điện thoại thông minh (smartphone) 

C. Laptop 

D. Máy tính bảng 

Câu 33: Kỹ thuật dùng để nối kết nhiều máy tính với nhau trong phạm vi một văn  

phòng gọi là mạng:  

A. LAN       B. WAN  

C. MAN       D. Internet 

Câu 34: Bộ mã ASCII mã hóa tối đa bao nhiêu ký tự? 

A. 64       B. 256 = 28  

C. 240      D. 1000 

Câu 35: Bộ mã Unicode mã hóa tối đa bao nhiêu ký tự? 

A. 64       B. 128 

C. 256      D. 65536 

 

Câu 36: Thiết bị có khả năng truy cập thông tin nhanh nhất là: 

A. DVD      B. CD/VCD   

C. HDD/SSD  (đĩa cứng, …)   D. USB 

Câu 37: Khi nói về phần cứng máy tính, phát biểu nào dưới đây đúng: 



A. Các phần mềm hệ thống     

B. Các phần mềm ứng dụng 

C. Tất cả các thiết bị tạo nên máy tính 

D. Tất cả chương trình chạy trên máy tính 

Câu 38: Thiết bị được coi là bộ não của máy tính: 

A. RAM (Random Acess Memory) 

B. CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 

C. CPU (Central Processor Unit) 

D. ROM (Read Only Memory) 

Câu 39: Phân biệt RAM và ROM: 

A. RAM là bộ nhớ có thể đọc/ghi dữ liệu, ROM là bộ nhớ chỉ cho phép đọc dữ liệu. 

B. RAM chỉ chứa các thông tin, ROM chỉ chứa các dữ liệu là kí tự 

C. RAM là bộ nhớ trong, ROM là bộ nhớ ngoài 

D. RAM là bộ nhớ chỉ đọc dữ liệu, ROM là bộ nhớ cho phép đọc/ghi dữ liệu 

Câu 40: Ý nghĩa của thông số “HDD 500 GB” là: 

A. Tốc độ xử lý của CPU 

B. Tốc độ truy cập Internet 

C. Máy tính có tốc độ in là 500 GB/1 giây 

D. Ổ đĩa cứng có dung lượng là 500 GB (ghi ga bai) 

Câu 41: Mô hình tổng quát của một quá trình xử lí thông tin là: 

A. Xuất -> Xử lý -> Nhập    B. Xử lý -> Xuất -> Nhập 

C. Xử lý -> Nhập -> Xuất    D. Nhập -> Xử lý -> Xuất 

 

Câu 42: Phần mềm máy tính (Software) không có khả năng là: 

A. Thực hiện tự động một việc nào đó 

B. Cung cấp các phương tiện, dịch vụ, tổ chức quản lí tài nguyên… 

C. Thực hiện một công việc như: diệt virus, nghe nhạc, soạn văn bản… 

D. Xác định chính xác suy nghĩ, tình cảm của con người 

Câu 43: Để bảo vệ dữ liệu an toàn trong máy tính, biện pháp bạn chọn là: 



A. Bảo vệ bằng mật khẩu 

B. Sao chép dữ liệu ra nhiều vị trí trong máy tính 

C. Thay đổi biểu tượng lạ cho những mục lưu trữ dữ liệu quan trọng 

D. Thay đổi tên, gây chú ý cho những mục lưu trữ dữ liệu quan trọng 

Câu 44: Virus máy tính là: 

A. Một loại bệnh có thể lây lan cho con người khi truy cập Internet 

B. Một chương trình có khả năng tự động nhân bản hay sao chép chính nó và từ đối tượng 

lây nhiễm này sang đối tượng khác nhằm chiếm và phá hỏng hệ thống, lấy cắp thông tin 

C. Một chương trình hữu dụng trên máy tính 

D. Một trò chơi giải trí trên máy tính 

Câu 45: Để ngăn chặn người dùng trái phép đọc các nội dung tệp tin quan trọng trong 

những máy tính dùng chung, bạn cần thực hiện: 

A. Hủy bỏ tất cả các quyền truy cập 

B. Mã hóa tập tin 

C. Đặt tên quan trọng để người dùng chung không truy cập vào 

D. Sao chép tệp tin đến một vị trí khác và đổi tên tệp tin đó 

Câu 46: Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau. 

A. Chỉ cần một phần mềm diệt virus là có thể tiêu diệt tất cả các virus. 

B. Tại mỗi thời điểm mỗi phần mềm quét virus chỉ diệt được một số loại virus nhất định 

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 47: Thông số"Intel Core i5 3.0 GHz" có nghĩa là: 

A. Tần số màn hình máy tính      

B. Bộ nhớ trong của máy tính 

C. Bộ nhớ ngoài của máy tính      

D. Thông số cơ bản về bộ xử lý trung tâm CPU: Hãng sản xuất, thế hệ sản phẩm, tốc độ 

vi xử lí 

Câu 48: Phạm vi mạng nội bộ LAN được cài đặt: 

A. Được đặt trong phạm vi tương đối nhỏ khoảng 100m (trong một toà nhà,  



trong một trường học ...) 

B. Được cài đặt trong phạm vi một đô thị hoặc trong một trung tâm kinh tế - xã hội 

 có bán kính khoảng 100km trở lại 

C. Phạm vi có thể vượt qua biên giới một quốc gia và thậm chí cả lục địa 

D. Được cài đặt trong phạm vi có bán kính khoảng 1000km trở lại 

Câu 49: Chọn phương án đúng 

A. 1KB=1024B (8 Bit=1B) ; B-KB-MB-GB)  B. 1GB=1024B 

C. 1MB=1024B     D. 1TB=1024B 

Câu 50: Để sử dụng được máy tính, trước tiên máy tính cần cài đặt 

A. Hệ điều hành     B. Word 

C. Excel      D. PowerPoint 

Câu 51: Việc nào sau không bị phê phán? 

A. Tham gia một lớp học ngoại ngữ trên mạng 

B. Sao chép phần mềm không có bản quyền 

C. Phát tán hình ảnh đồi trụy lên mạng 

D. Quá ham mê các trò chơi điện tử 

Câu 52: Chọn câu sai trong những câu sau về phần mềm ứng dụng 

A. Phần mềm trò chơi và giải trí không phải là phần mềm ứng dụng  

B. Phần mềm tiện ích cũng là phần mềm ứng dụng 

C. Là phần mềm giải quyết những  công việc trong thực tiễn 

D. Phần mềm diệt virus là phần mềm ứng dụng được sử dụng trên hầu hết các máy tính 

Câu 53: Bạn có thể tùy chỉnh khoảng thời gian mà máy tính tự chuyển sang chế độ ngủ 

bằng cách nào? 

A. Control Panel -> Power Options -> Change When the Computer Sleep rồi tùy chỉnh 

các thiết lập mà bạn ưa thích. 

B. Control Panel -> Folder Options -> Change When the Computer Sleep rồi tùy chỉnh 

các thiết lập mà bạn ưa thích. 

C. Control Panel -> System -> Change When the Computer Sleep rồi tùy chỉnh các thiết 

lập mà bạn ưa thích. 



D. Control Panel -> Options -> Change When the Computer Sleep rồi tùy chỉnh các 

thiết lập mà bạn ưa thích. 

Câu 54: Hệ điều hành đảm nhiệm công việc nào? 

A. Giao tiếp với ổ cứng      B. Chơi trò chơi điện tử 

C. Xem phim       D. Soạn thảo văn bản 

Câu 55: Trong khái niệm mạng máy tính, thuật ngữ LAN nghĩa là gì? 

A. Mạng cục bộ (nội bộ)     B. Mạng diện rộng 

C. Mạng toàn cầu      D. Một ý nghĩa khác 

Câu 56: Thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung trong mạng cục bộ?  

A. Máy in       B. Micro 

C. Loa       D. Chuột 

Câu 57: Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có nghĩa là gì? 

A. Chia sẻ tài nguyên 

B. Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng 

C. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ 

D. Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ 

Câu 58: 4 GB bằng bao nhiêu?  

A. 4x1204 MB      B. 4x2000 MB 

C. 4x210MB       D. 4x2048 KB 

 

Câu 59: Thuật ngữ không phải Virus là: 

A. Worm       B. Rootkit   

C. False Positive      D. Trojan 

Câu 60: Thông số nào thường dùng để đo tốc độ truy xuất dữ liệu trong ổ đĩa cứng 

(Hard Disk Driver) trong máy tính? 

A. rpm (rounds per 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 1 giây) 

D. bpm (bytes pẻ minute – số byte TINHOC 1 phút) 



Câu 61: 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 62: 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 63: Giữa phần tên và phần mở rộng của tệp được phân cách bởi dấu: 

A. Dấu hai chấm (:)     B. Dấu chấm (.) (baitap.docx)  

C. Dấu sao (*)      D. Dấu phẩy (,) 

Câu 64: 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 65: 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 66: 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 67: 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 68: 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 69: 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 70: Hệ điều hành Windows 7 được lưu trữ ở đâu? 

A. CPU      B. Bộ nhớ ngoài (đĩa cứng) 

C. RAM      D. ROM 

Câu 71: 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 72: 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 73: 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 74: 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 75: Để giải nén tập tin .rar và đặt cùng nơi với tập tin nén đó. Sau khi 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 76: 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 77: 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 78: Trong Windows 7, cách nào sau đây được sử dụng để thay đổi độ phân giải 

màn hình? 

A. Nháy chuột phải trên màn hình DesktopResolution 

B. Nháy chuột phải trên màn hình DesktopDisplay Resolution 

C. Nháy chuột phải trên màn hình DesktopScreen Resolution 

D. Nháy chuột phải trên màn hình DesktopDesktop Resolution 

Câu 79: Để khôi phục nhiều đối tượng (tập tin, thư mục, Shortcut) cùng lúc, ta chọn các 

đối tượng ấy. Sau đó, ta thực hiện thao tác nào sau đây? 

A. Click chuột phải vào đối tượng – chọn Restore 

B. Click chuột vào đối tượng – chọn Restore 

C. Click chuột vào đối tượng – chọn Restart 



D. Click chuột phải vào đối tượng – chọn Restart 

Câu 80: 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 81: Hai tập tin hoặc hai thư mục có thể trùng tên nhau khi chúng ở cùng nơi nào 

sau đây? 

A. Cùng trong Thùng rác    B. Cùng một thư mục 

C. Cùng trong một tập tin    D. Cùng trên Desktop 

Câu 82: Phần mềm diệt virus có những khả năng nào sau đây? 

A. Phát hiện virus 

B. Phát hiện, đặt lịch quét, và chọn phạm vi quét virus 

C. Đặt lịch quét virus 

D. Chọn phạm vi quét virus 

 

 

Câu 83: Trong hệ điều hành Windows, khi xóa đối tượng (tập tin, thư mục) bằng phím 

Delete thì? 

A. Đối tượng sẽ được di chuyển vào thùng rác 

B. Đối tượng được di chuyển vào thùng rác hoặc bị xóa luôn là do thiết lập của thuộc tính 

của Thùng rác 

C. Xóa mà không di chuyển vào thùng rác 

D. Tùy thuộc vào quá trình lựa chọn sau đó 

Câu 84: 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 85: Không gian vùng nhớ của Thùng rác (Recycle Bin) được lấy từ? 

A. Một vùng nhớ riêng    B. Một phần trên đĩa C: 



C. Một phần trên đĩa D:    D. Một phần trên các đĩa 

Câu 86: 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 87: 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 88: Phần mềm Windows, Linux và OS2 có đặc điểm gì chung? 

A. Tất cả đều là phần mềm ứng dụng. 

B. Tất cả đều là dịch vụ dải tần rộng (Broadband Service). 

C. Tất cả đều là phần mềm điều khiển thiết bị phần cứng. 

D. Tất cả đều là hệ điều hành. 

Câu 89: Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm 

không kề nhau trong một danh sách? 

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 

B. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối 

C. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 

D. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 

Câu 90: Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên 

đĩa, ta có thể sử dụng: 

A. My Computer hoặc Windows Explorer  

B. My Computer hoặc Recycle Bin 

C. Windows Explorer hoặc Recycle Bin  

D. My Computer hoăc My Network Places 

Câu 91: Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn các chương trình trong: 

A. Control Windows    B. Control Panel    

C. Control System     D. Control Desktop 

Câu 92: Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện: 



A. FileSearch B. StartSearch 

C. WindowsSearch D. ToolsSearch 

Câu 93: Trong windows, ở cửa sổ Explorer, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm 

liền kề nhau trong một danh sách? 

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 

B. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 

C. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối 

D. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 

Câu 94: Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi? 

A. Excel         B. Calculator 

C. WinWord  D. Notepad 

 

Câu 95: Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong 

Recycle Bin, ta thực hiện: 

A. Chọn đối tượng, rồi chọn File Copy       

B. Chọn đối tượng, rồi chọn File Restore      

C. Chọn đối tượng, rồi chọn FileOpen 

D. Chọn đối tượng, rồi chọn FileMove To Folder... 

Câu 96: Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, 

muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím?    

A. Shift + Del            B. Alt + Del 

C. Ctrl + Del                    D. Ctrl + Alt + Del 

Câu 97: Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện 

A. FilePrinter and Faxes, rồi chọn mục Add a printer 

B. Window   Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer 

C. Start Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer 

D. Tools Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer 

Câu 98: Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện: 

A. Edit New, sau đó chọn Folder   



B. FileNew, sau đó chọn Folder 

C. ToolsNew, sau đó chọn Folder 

D. Windows  New, sau đó chọn Folder 

Câu 99: Trong Hệ điều hành Windows, cách tắt máy tính là: 

A. Start -> Restart     B. Start -> Log off 

C. Start -> Turn off (Shutdown)    D. Start -> Hibernate 

Câu 100: Trong Hệ điều hành Windows, để tìm trợ giúp ta sử dụng phím nào? 

A. F3       B. F5    

C. F1       D. F2 

 

Câu 101: Trong Hệ điều hành Windows, để xem dung lượng của đối tượng (ổ đĩa, thư 

mục hoặc tệp tin), nháy chuột phải vào đối tượng và chọn: 

A. Copy      B. Rename   

C. Properties      D. Open 

Câu 102: Trên màn hình Desktop của Hệ điều hành Windows, đối tượng nào không thể 

xóa được 

A. Recycle Bin     B. Internet Explorer  

C. My Computer     D. Unikey 

Câu 103: Trong Windows Explorer, tiêu chí nào sau đây không dùng để sắp xếp các tệp 

tin và thư mục?  

A. Tên      B. Tần suất sử dụng 

C. Kích thước     D. Kiểu 

Câu 104: Trong Windows, cửa sổ nào cho phép hiển thị các máy tính trong mạng cục 

bộ?  

A. Computer      B. Internet Explorer 

C. Network      D. Mozilla Firefox 

Câu 105: Các tệp tin sau khi được chọn và xóa bằng tổ hợp phím Shift+Delete  

A. Có thể khôi phục khi mở Recycle Bin 

B. Có thể khôi phục khi mở Computer 

C. Không thể khôi phục lại 



D. Chỉ có tệp văn bản DOC là có thể khôi phục lại 

Câu 106: Trong Windows, để thay đổi dấu “.” thành dấu “,” phân cách phần thập phân, 

sử dụng chức năng nào trong Control Panel? 

A. System      B. Region and Language 

C. Display      D. Administrative Tools 

Câu 107: Phải giữ phím nào khi thao tác chọn nhiều tập tin rời rạc trong cửa sổ thư 

mục?  

A. Shift      B. Alt 

C. Ctrl      D. Ctrl+Shift 

Câu 108: Trong Windows 7, để hiển thị các thư mục tệp tin theo dạng liệt kê, thực hiện 

như thế nào?  

A. Computer  Chọn ổ đĩa  Change your view  List 

B. Computer  Chọn ổ đĩa  Change your view  Details 

C. Computer  Chọn ổ đĩa  Change your view  Title 

D. Computer   Chọn ổ đĩa  Change your view  Content 

Câu 109: Trong Windows, sử dụng chức năng tìm kiếm các tệp tin có phần mở rộng là 

*.*, cho kết quả gì?  

A. Những tệp tin đã bị xóa 

B. Tất cả tệp tin và thư mục đã bị xóa 

C. Tất cả các tệp tin trong đường dẫn được chọn 

D. Các tệp tin được tạo bằng Microsoft Word 

Câu 110: 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 Start   Shutdown, sau đó chọn mục Restart 

C. Nhấn nút Power trên hộp máy 

D. Nhấn nút Reset trên hộp máy 

Câu 111: Để biết dung lượng của tệp tin, thực hiện như thế nào? 

A. Nhấp chuột phải vào tệp tin, chọn Send to  Desktop 

B. Nhấp chuột phải vào tệp tin, chọn Properties 

C. Nhấp chuột phải vào tệp tin, chọn Create Shortcut 



D. Nhấp chuột phải vào tệp tin, chọn Sharing and Security 

Câu 112: Trong HĐH Windows, để chuyển cửa sổ làm việc của các chương trình đã 

được mở, ta dùng tổ hợp phím: 

A. Shift + Tab     B. Ctrl + Shift + Tab 

C. Alt + Tab      D. Ctrl + Tab 

 

 

Câu 113: Máy tính có bị hư hỏng khi mất điện đột ngột hay không? 

A. Không, máy tính vẫn hoạt động bình thường 

B. Có, gây hại ổ cứng và các linh kiện khác trong máy tính 

C. Không đáng kể, máy vẫn hoạt động bình thường ngay sau đó 

D. Có, gây hại đến con người 

Câu 114: Để chọn tất cả các đối tượng, tập tin và thư mục ta dùng phím tắt 

A. Ctrl + C      B. Ctrl + X 

C. Ctrl + A      D. Ctrl + Z 

Câu 115: Cách mở bàn phím ảo trên Windows 7 dùng tổ hợp phím 

A. Window + R, nhập lệnh cmd, ok  B. Window + R, nhập lệnh recent, ok 

C. Window + R, nhập lệnh regedit, ok  D. Window + R, nhập lệnh osk, ok 

Câu 116: Cách thay đổi vị trí nút chuột trái – phải 

A. Start, Control Panel, Mouse, trong thẻ Pointers tích vào ô Switch primary and 

secondary buttons, Ok 

B. Start, Control Panel, Mouse, trong thẻ Buttons tích vào Turn on ClickLock 

C. Start, Control Panel, Mouse, trong thẻ Buttons tích vào ô Switch primary and 

secondary buttons, Ok 

D. Phương án khác 

Câu 117: Trong Windows, Shortcut nghĩa là gì? 

A. Là đường dẫn tắt đến một chương trình. 

B. Là một chương trình. 

C. Là đường dẫn tắt đến một file. 



D. Tên một tập tin. 

Câu 118: Trong Hệ điều hành Windows 7, để tìm một tập tin trong tất cả các ổ đĩa ta 

chọn: 

A. Start, nhập từ khóa vào ô Search programs and files, Click chuột vào See more results 

B. Start, Find, File or Folders    

C. File, Search 

D. Windows không hỗ trợ chức năng này 

Câu 119: Để gõ được văn bản chữ Việt, ta cần: 

A. Dùng bộ gõ chữ Việt, chọn kiểu gõ, chọn bộ chữ, dùng đúng phông chữ. 

B. Chọn bộ gõ chữ Việt là Unikey. 

C. Chọn kiểu gõ là Telex. 

D. Chọn bộ chữ Unicode là Times New Roman hoặc Tahoma 

Câu 120: Chức năng nào không có trong Thực đơn Start Menu? 

A. Ẩn / Hiển thị Start Menu.   B. Chạy một ứng dụng từ Start Menu. 

C. Hiển thi ̣ngày.     D. Tùy chỉnh Start Menu. 

Câu 121: Để xóa một hoặc nhiều tập tin ta đánh dấu chọn và nhấn phím nào trên bàn 

phím? 

A. Backspace.     B. Delete. 

C. Insert.      D. Esc. 

Câu 122: Phần mềm nào sau đây dùng để nén thư muc̣ và tâp̣ tin? 

A. WindowsRAR.     B. Photoshop. 

C. WinRAR.      D. Jet-audio. 

Câu 123: 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 124: Phím nào được dùng để đổi tên tệp tin và thư mục được chọn? 

A. F1       B. F3    

C. F5       D. F2  (rename) 

Câu 125: Trong windows, ký tự ? đại diện 



A. 1 ký tự bất kỳ tại vị trí đặt dấu hỏi  B. Dãy ký tự bất kỳ 

C. Không đại diện cho ký tự nào   D. Đại diện cho dấu cách 

Câu 126: Các đơn vị đo lường máy tính được sắp xếp từ bé đến lớn như sau: 

A. Bit, B, MB, GB, TB, KB, PB   B. B, Bit, KB, MB, GB, TB, PB 

C. Bit, B, KB, MB, GB, TB, PB   D. Bit, B, GB, KB, MB, TB, PB 

Câu 127: Phần mềm diệt virus có thể: 

A. Diệt được tất cả các loại virus 

B. Diệt tất cả các virus mà phần mềm đó phát hiện được 

C. Diệt được F-virus (File record virus) 

D. Diệt được virus Slammer 

Câu 128: Các thao tác:  

1. Chạy các phần mềm ứng dụng cần thiết, lưu lại hoặc đưa các kết quả công việc ra 

ngoài. 

2. Mở máy và đăng nhập vào hệ thống. 

3. Kết thúc làm việc, tắt máy. 

4. Sử dụng các công cụ của hệ điều hành để chuẩn bị môi trường làm việc. 

Thông thường khi sử duṇg máy ta thưc̣ hiêṇ theo thứ tư ̣thế nào? 

A. 2413.     B. 1423. 

C. 3412.     D. 2314. 

Câu 129: Trong hệ điều hành Windows, tên thư mục nào sau đây đặt không hợp lệ?  

A. VANBAN      B. TINTUC 

C. HOCTAP      D. BT\TIN (có dấu sẹt) 

Câu 130: Trong hệ điều hành Windows 7. Để tìm kiếm một tập tin, thư mục có trong 

đĩa D: ta thực hiện thao tác nào sau đây? 

A. Click chuột vào nút Windows  nhập tên tập tin, thư mục cần tìm kiếm 

B. Click chuột vào nút Start  Search  nhập tên tập tin, thư mục cần tìm kiếm 

C. Mở Computer  mở đĩa D:  nhập tên tập tin, thư mục muốn tìm vào mục “Search 

D” 

D. Mở Computer  nhập tên tập tin, thư mục muốn tìm vào mục “Search Computer”  


