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PHỤ LỤC 1 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2021 

 

MÔN: KIẾN THỨC CHUNG 

 

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Nội dung thi: Hiểu biết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.  

2. Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy 

3. Số lượng câu hỏi: 60 câu hỏi; 

4. Thời gian thi: 60 phút. 

II. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 

1. Hiến pháp ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Chương IX: Chính quyền địa phương). 

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 năm 2019. (các nội dung liên quan đến viên chức); 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức (các nội dung liên quan đến viên chức) 

6. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (các nội 

dung liên quan đến viên chức) 

 



PHỤ LỤC 2 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2021 

 

MÔN TIẾNG ANH (Bậc 1) 

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Nội dung: Kiểm tra năng lực Tiếng Anh của người dự thi: Người dự thi có 

thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu 

giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, 

làm việc). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng 

ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề 

thuộc nhu cầu thiết yếu.  

2. Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy 

3. Số lượng câu hỏi: 30 câu hỏi; 

4. Thời gian thi: 30 phút. 

II. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 

PART 1. VOCABULARY AND GRAMMAR  

Choose the best option A, B, C or D to complete each sentence. 

1. I love ……………., I often make cakes with my mom. 

A. painting  B. singing  C. cooking  D. dancing 

2. Tim collects……….. He’s got about 500. 

A. reading  B. postcards  C. coins  D. B and C 

3. Kath loves …………..websites about famous people. 

A. looking at B. look at  C. looked at  D. looking 

4. Stay ………… shape is our most important health tips. 

A. on   B. with  C. in    D. by 

5. ‘Can I have a candy, father?’ – ‘………….’ 

A. I’ll see.  B. I’ll see you. C. I’ll think about it. D. A, B or C 

6. ‘Is it difficult to learn English?’ –‘…………’ 

A. OK.  B. Not at all  C. Really?   D. No problem. 

7. ‘I had a fever last week’ –‘………….’ 

A. Congratulations!   B. That’s fine.  

C. Really? Me too!    D. What’s this? 

8. ‘Goodbye now’ –‘………..’ 

A. I’ll see.  B. Have a nice day! C. See you later. D. B or C 

9. ‘I feel weak and tired today.’ –‘………….’ 

A. What’s the matter with you?  B. What’s wrong? 

C. Why?     D. A, B or C 
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10. ‘I love gardening in my free time’ –‘……….’ 

A. Really?     B. What’s the time?  

C. When will you leave for Hanoi? D. How?  

11. ‘How long have you lived there?’ –‘………….’ 

A. For 10 years    B. One month ago  

C. Since two weeks   D. Last month 

12. ‘My son is good at playing tennis’ –‘……….’ 

A. So is my son .   B. My son isn’t.  

C. Can he play hockey?   D. A, B or C. 

13. ‘Can I sit here?’ –‘………..’ 

A. Of course, you can.   B. Yes, you can stand. 

C. I would like to sit down, too.  D. Why? 

14. ‘Where can I catch the bus? –‘…….’ 

A. Not yet.  B. Over there. C. Yes, you can. D. It isn’t my thing. 

15. Mr. Lee ………. us today because our teacher is ill. 

A. is teaching B. taught  C. teaches  D. has taught 

16. Most students in my country ……….. a uniform to school. 

A. is wearing B. wears  C. wear  D. have worn 

17. We ……….. to join the Sports Club last year. 

A. started  B. start  C. have started D. is starting 

18. The weather is sunny and warm today, ………… let’s go to the beach! 

A. because  B. if   C. so   D. but 

19. Jane ………..playing football, and his cousin …….. 

A. likes/doesn’t, either   B. doesn’t like/does, too 

C. likes/does, too    D. doesn’t like/does, too 

20. This song is ………. the one I listened to yesterday morning. 

A. the same as B. as same that C. same as  D. same that 

21. Thank you ………… inviting me to your birthday party. 

A. to   B. at   C. with  D. for 

22. Trung has been working here ………… 2015. 

A. since  B. for   C. in    D. during 

23. ‘Have a nice weekend!’ – ‘………….’ 

A. You too     B. The same to you  

C. Thanks. Have a great time!   D. A, B or C 

24. It’s late . I want to go ……. home now. 

A. ….   B. at   C. to   D. for 

25. ‘Did you get any mail?’ – ‘No, I haven’t got any letter  ………’ 

A. a long time before   B. for a long time  

C. since a long time   D. a long time 

26. ‘How about ……….  me a hand? – ‘Sure. I’d be glad to help’ 

A. give  B. to give  C. giving D. gives 

27.  When I was a child I …………. with my grandparents. 

A. used to live    B. was used to live   

C. would use to live   D. had used to live 



3 

 

28.  ‘Have you got any plans for the weekend?’ – ‘Yes, I ……… 2 days in the 

countryside’ 

A. am going to spend   B. have spend  

C. spend     D. will spend 

29. Everyone …….. very kind and friendly 

A. is   B. look  C. are   D. talk 

30. I left my hometown ………….. 

A. since 1990 B. 7 years ago C. for 7 years D. in 7 years 
31. Can you hear someone …………? 
A. sing  B. to sing   C. singing  D. sang 
32. Do you know the girl ……. to Tom. 
A. to talk  B. talking  C. talked  D. talk 
33. Ben is reading a book. He really likes it. The book is really ……… . 
A. interest  B. interested  C. interesting D. to interest 
34. Thomas is ………. by the characters in the book. 
A. to fascinate B. fascinate  C. fascinating D. fascinated 
35. He is also ……….. about the story. 
A. excite  B. excited  C. excitedly  D. exciting 
36. Most young children are ……….. by animals. 
A. fascinated B. fascinating C. fascinate  D. to fascinate 
37. Do you mind if I ask you some questions? - ………….. 
A. Yes, go ahead B. No, thanks C. No, not at all D. Sure, you can 
38. It’s stuffy in here. Do you mind ………. the window? 
A. open  B. opening  C. to open  D. being opened 
39. For transport, there are flights ……….. to Ho Chi Minh city, except Monday. 
A. weekly   B. monthly  C. daily  D. hourly 
40. I can’t speak English ……… my parents. 
A. as well as  B. as good as C. better than D. worse than 
41. He can’t hear because of his ……….. . 
A. deaf  B. deafness  C. deafen  D. deafened 
42. Hoa is good ……..speaking English. 
A. for   B. at   C. on    D. about 
43. You are old enough to take care ……… yourself. 
A. of   B. for   C. with  D. from 
44. Don’t ……. me while I am working. 
A. look at  B. laugh at  C. bother  D. phone 
45. John and Anna ………. married last Sunday. 
A. get   B. got   C. is getting  D. have got 
46. He spent a lot of money ……….. his new car. 
A. to    B. for   C. on    D. by 
47. Why are these two schools so different …….. each other? 
A. with   B. of    C. at    D. from 
48. ……… I were you, I would take a taxi to the airport. 
A. Because  B. Unless  C. When   D. If 
49. ………. it was sunny, it was quite cold. 
A. Because  B. Although  C. As   D. When 
50. Look at his face. He ……. . 
A. will faint  B. is fainting C. can faint  D. is going to faint 
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51. Mary: What’s your name? 

    Kelly: …………………… 

A. Really?  B. OK.  C. Pardon?  D. Forgive me. 

52. ………….do you go home? – Once a month. 

A. How often B. How long  C. When  D. How 

53. We have known him ………….a long time. 

A. since  B. from  C. ago  D. for 

54. Is her school ………..the park? 

A. in front of B. next  C. in front to D. near to 

55. He put some biscuits and an apple in a bag for his ………… 

A. meat  B. lunch  C. dish  D. fish 

56. Binh Dinh people are very …………….. 

A. friendly  B. useless  C. expensive  D. long 

58. When did you arrive? - …………….. 

A. Tomorrow B. Next Sunday C. Yesterday D. In two days 

59. Would you mind .................. the door? 
A. to open   B. opening  C. open  D. opens 

60. What are you doing …………December 25th? 

A. in   B. on   C. at    D. into 

61. Do you mind ……………..the window? 

A. to open  B. opening  C. open   D. opens  
62. If my father .................. the lottery, he will give most to his children. 
A. wins  B. won  C. will win  D. had won 

63. It’s time for lunch. - ………….. 

A. Oh, good .    B. One hour .   

C. Half past twelve.   D. Beef, please  

64. My aunt Louise sings …………. 

A. good   B. well  C. terrible  D. nice 

65. Tom is very good …………… playing chess. 

A. in   B. at   C. to   D. of 

66. Your father was always busy with his teaching, ………….? 

A. isn’t he  B. is he  C. wasn’t he  D. was he 

67. If I had time, I ………….how to play the guitar. 

A. will learn     B. would learn   

C. would have learned    D. would learned 

68. It is very dangerous ………….with a knife. 

A. to play  B. plays  C. playing  D. played 
69. If my sister .................. ill, I wouldn’t be able to go on the camping trip. 

A. is   B. was  C. did   D. were 

70. They …………. have a party tonight. 

A. is   B. am   C. are going to D. is going to 

71. Have you ever gone abroad? – No, …………… 

A. I never  B. I haven’t  C. I have  D. I have ever 

72. We ………….an English exercise. 

A. are doing  B. have done C. did   D. all are correct 
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73. Look! The sun …………… in the West. 

A. set   B. setting  C. sets  D. is setting 

74. She …………… some friends to the house for a party. 

A. decided  B. agreed  C. invited  D. said 

75. If I ……….you, I would stop smoking. 

A. am   B. are   C. was  D. were 

76. …………… the baby cry a lot last night? 

A. Is   B. Was  C. Did  D. Were 

77. My parents didn’t want me …………..a singer. 

A. to become B. become  C. becoming  D. to becoming  
78. “When were you born? ”     - “I was born .................. May” 
A. in   B. on   C. at   D. after 

79. Mr. Baker …………..breakfast at the moment. 

A. have  B. are having C. has   D. is having 

80. When do you study? - …………………….. 

A. At school  B. In the evening C. In the library D. At home 
81. What do you do? 
A. I’m fine.     B. I’m a driver.  
C. I am playing chess.   D. I go to school 
82. They are interested ………reading book although they don’t have time. 
A. on   B. of   C. at   D. in 
83. They are …….. on …….. guitar. 
A. keen- play  B. good – play  C. keen - playing D. good - playing 
84.  The girls …….. love receives flowers on Valentine. 
A. in                       B. on                   C. at                    D. of 
85. John really enjoys listening to music …….. it helps him relax. 
A. although  B. to   C. in order to D. because 
86. We met that man …….. we were driving to work. 
A. near  B. next  C. because  D.  when 
87. James never lets me …….. her books. 
A. to borrow B. borrow  C. borrowing D. borrowed 
88.  I’ve known him …….. I was on holiday in Thailand. 
A.  since  B.  during  C.  until  D.  when 
89. He was born ........Tuesday, March 15, at midnight. 
A. on   B. in   C. at   D. by 
90. .........do you go to bed ? 
A. When  B. What time C. How  D. A and B are correct. 
91. She 's very old. She needs someone to look ..........her. 
A. for  B. after  C. at   D.by 
92. ...........did you go to the library? - To get a book. 
A. Why  B. How  C. When  D. How often 
93. Laura ………..in Boston. 
A. are born  B. were born C. was born  D. born 
94. The man …….. spoke to John is my brother. 
A. whom  B. who  C. whose  D. which 
95. I am looking forward to ………. you. 
A. seeing  B. see   C. to see  D. saw 
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96. The earth ……………….. around the sun. 
A. moves  B. is moving C. moved  D. will move 
97. He isn’t …………… get married. 
A. enough old to B. old enough to  C. enough old for D. old enough for 
98. I  ………………… him since last week 
A. don’t see B. haven’t seen C. won’t see  D. didn’t see  
99. He doesn’t enjoy ……………... basketball. 
A. play   B. to play  C. playing  D. to playing 
100. When my mother was young, she used …………….  very well. 
A.  sing  B.  to sing  C.  singing  D.  sang 

 

  

PART 2: READING 

Read each following passage and choose the best answer for questions by 

bolding the letter A, B, C or D. 

I. 

  The elephant is the largest animal to walk on Earth. An elephant can carry a 

load of 1,200 pounds. They eat 300 pounds of food a day. An elephant baby can 

weigh 200 pounds at birth. Elephants can live up to 70 years. Elephants can be 

trained to carry logs with their trunks. They also use their trunks for drinking water, 

bathing, eating and communicating. There are two kinds of elephants: the African 

elephant and the Indian elephant. African elephant can be characterized as larger 

ears. The African elephant grows up to 10 feet and weighs as much as 12,000 

pounds. The Indian elephant grows up to 9 feet tall, and weighs up to 800 pounds. 

This elephant is characterized as smaller ears. Another name for the Indian elephant 

is the Asian elephant. 

1. what is the topic of the passage? 

A. African elephant   B. Indian elephant   

C. Elephants    D. Elephant’s trunks  

2. How much does a baby elephant weigh at birth? 

A. 70 pounds   B. 200 pounds    

C. 300 pounds    D. 1,200 pounds 

3. According to the passage, what do elephants use their trunks for the following 

activities EXCEPT? 

A. Bathing   B. communicating  C. Sleeping  D. Drinking 

4. Which kind of elephant is the largest? 

A. The Indian elephant    B. The African elephant 

C. The Asian elephant    D. The Indian and Asian elephant 

5. An Indian elephant has ………. than an Africa elephant? 

A. a longer tail B. a stronger trunk  C. smaller ears D. bigger teeth  

II. 

 The student Environmental Action Coalition (SEAC) was started after a 

University of North Carolina student published an ad in a Greenpeace magazine in 

1988 requesting that there be some kinds of international, students – based coalition 

of environmental activists. Now SEAC includes more than 1,500 different high 
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schools and colleges around the world. The site’s primary goal is to raise awareness 

and encourage activism about current environmental issues among students and 

youth. This page is a starting point for those interested in the social and political 

aspects of these activities.  

1. What is the first work of SEAC ?  

A. To publish an ad in a greenpeace magazine.  

B. To raise awareness and encourage activism about current environmental issues 

among students and youth. 

C. To build many high schools and colleges around the world .  

D. To help students understand the environment.  

2. How many high schools and colleges are there in SEAC ?  

A. more than 1,500 B. less than 1,500   C. only a few  D. few  

3. Which of the following is not true?  

A. SEAC includes more than 1,500 high schools and colleges.  

B. The goal of SEAC is to raise awareness about environmental issues.  

C. SEAC was started in 1988.  

D. The members of SEAC are politicians.  

4. What is SEAC concerned about ? 

 A. politics  B. economics   C. environment  D. culture  

5. The word “aspect” means most nearly _________?  

A. problem   B. particular part   C. face   D. difficulty 

III. 

 My cousin Bianca is a motor mechanic. She works in a busy garage in the 

middle of the town about 5 minutes walk from home. She likes everything about the 

job, except for the fact that she can never seem to get completely clean at the end of 

the day. All the other mechanics, except for the supervisor, are men. She gets on 

with everyone very well although she sometimes has trouble with customers who 

think that, being a woman, she cannot be a good mechanic. As it happens, she is 

considered by most of her workmates to be the best mechanic in the garage. 

1. What Bianca dislikes about working in the garage is that: 

A. She doesn’t get on with the supervisor. 

B. All the other mechanics are men. 

C. It’s quite dirty work. 

D. The garage is a long way from the center. 

2. Which of these statements about Bianca is true: 

A. She doesn’t like her job. 

B. She gets on well with all her workmates. 

C. Every customer likes her. 

D. She isn’t a good mechanic. 

3. Most of her fellow workers think that Bianca 

A. isn’t as good as they are. 

B. is very popular. 

C. shouldn’t be a mechanic. 

D. is a very good mechanic. 

4. Who thinks that Bianca cannot be a good mechanic: 
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A. Some of her male colleagues. 

B. Her supervisor. 

C. Most of her workmates. 

D. A few customers. 

5. Where is her garage? 

A. In the center of the city. 

B. In the middle of the town. 

C. In the countryside. 

D. In a small town. 

 IV. 

 One after another the store along Main Street open for the day.  The clothing 

store and the grocery store get ready for business. You can smell the fresh bread as 

you walk by the bakery. Just as Mr. Fisher unlocks the bank, the clock above the 

door strikes nine. Today Doctor Harmon is opening his office next to the bank as the 

same time. But he doesn’t keep regular office hours. If people are very sick, he 

visits them at home. Sometimes he has to drive out in the country to a farm house. 

Once in a while he even stops to talk with his friends who aren’t sick at all. 

1. Mr. Fisher unlocks the bank at ……….. 

A. 1 o’clock  B. 9 o’clock  C. in the morning  D. noon 

2. Doctor Harmon’s office is ……….. 

A. along Main Street   C. next to the bank 

C. near the clothing store   D. in the country 

3. He doesn’t keep regular office hours because ……… 

A. he is lazy    

B. if the people are very sick, he visit them at home 

C. sometimes he has to drive out in the country to a farm house 

D. B and C are correct 

4. At times, he even stops to talk with …….. 

A. sick people   B. villagers who are not sick 

C. sick friends   D. friends who are not sick 

5. How many stores did the author mention in this story? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

   

V.  

Mr. Brown was a teacher at a school in a big city in the north of England. He 

usually went to France or Germany for a few weeks during his summer holidays, 

and he spoke French and German quite well. But one day Mr. Brown said to one of 

his friends, “I’m going to have a holiday in Athens. But I don’t speak Greek, so I 

will go to evening classes and have Greek lessons for a month before I go.” He 

studied very hard for a month, and then his holidays began and he went to Greece. 

When he came back a few weeks later, his friend asked him, “Did you have any 

trouble with your Greek when you were in Athens, Dick?”. “No, I didn’t have any 

trouble with it,” answered Mr. Brown, “But the Greek did!” 

1. Why did Mr. Brown have Greek lessons? 

A. Because he likes evening classes    
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B. Because he wanted to visit Greece 

C. Because he did not like French and German  

D. Because he wanted to find a job 

2. How long did Mr. Brown study Greek? 

A. a few weeks  B. one year  C. two months  D. a month 

3. How long did Mr. Brown stay in Greece? 

A. one year   B. a few weeks C. two years   D. a month 

4. What did the Greek have trouble with? 

A. Mr. Brown’s Greek  B. Mr. Brown’s friends 

C. Mr. Brown’s holiday  D. Mr. brown’s wife 

5. It can be inferred (suy ra) from the passage that during Mr. Brown’s stay in 

Greece, he spoke Greek very ………... 

A. fluently   B. clearly  C. badly   D. quickly 

 

 VI.  

 John liked chocolates very much, but his mother never gave him any, because 

they were bad for his teeth, she thought. But John had a very nice grandfather. The 

old man loved his grandson very much, and sometimes he brought John chocolates 

when he came to visit him. Then his mother let him eat them, because she wanted to 

make the old man happy. One evening, a few days before John's eighth birthday, he 

was saying his prayers in his bedroom before he went to bed. “Please, God.”, he 

shouted, “make them give me a big box of chocolates for my birthday on Saturday”. 

His mother was in the kitchen and she heard the small boy shouting and went into 

his bedroom quickly. “Why are you shouting, John?” she asked her son, “God can 

hear you when you talk quietly.” “I know”, answered the clever boy with a smile, 

“but Grandfather's in the next room, and he can't.” 

1. John was fond of ………….. 

A. candy  B. milk  C. chocolates   D. fruit 

2. His mother didn’t give him any chocolates because ……………….. 

A. it was good for his teeth   B. it damaged his teeth 

C. it didn’t cause tooth decay  D. She was too poor to buy them 

3. His mother let John eat chocolates he got from his grandfather……….. 

A. to please the old man.   B. to please herself. 

C. to please the boy.    D. to please her husband. 

4. What did he pray to God before his eighth birthday? 

A. He asked for good luck. 

B. He wanted his grandfather to give him chocolates. 

C. He begged God to make him a big box of chocolates. 

D. He wished for some money to buy chocolates. 

5. Which sentence is not true according to the passage? 

A. John liked chocolates. 

B. He wanted a big box of chocolates for his birthday. 

C. His mother was too poor to give him a big box of chocolates. 

D. His mother thought that chocolates were bad for his teeth. 
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VII.  

 Every year students in many countries learn English. Some of these students 

are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school, 

others study by themselves. A few learn English just by hearing the language, in 

film, on television, in the office, or among their friends. But not many are lucky 

enough to do that. Most people must work hard to learn another language 

      Learning another language! Learning English! Why do all these people want to 

learn English? Is it difficult to answer that question? Many boys and girls learn 

English at school because it is one of their subjects. They study their own language 

and Mathematics…and English (In England, or America, or Australia, many boys 

and girls study their own language, which is English, and Mathematics, and another 

language, perhaps French, or German, or Spanish) 

       Many adults learn English because it is useful for their work. Teenagers often 

learn English for their higher studies, because some of their books are in English at 

the college or university. Other people learn English because they want to read 

newspapers or magazines in English. 

1.  According to the writer, …………….. 

A. only adults learn English            B. no children like learning English 

C.  English is only useful to teenagers  D. English is popular in much of the world 

2.  Many people learn English by ………. 

A. watching videos only  B. hearing the language in the office 

C. working hard on their lessons  D. talking with the film stars                   

3.  Many boys and girls learn English because …………. 

A. English can give them a job             B. It is included in their study courses 

C. their parents make them          D. they have to learn their own 

language 

4.  In America or Australia many school children study ……………. 

A. such foreign languages as French, German, and Spanish 

B. English as a foreign language         

C. English and Mathematics only 

D. their own language and no foreign language 

5.  Many adults learn English because ………… 

A. their work is useful                          B. they want to go abroad 

C. most of their books are in English   D. it helps them in their work 

PART 2: READING (B) 

 

Read the text below and choose the best words for the spaces bolding the 

letter A, B, C or D  

I.  

 The police are looking for ….(1)…. who broke into a house in Thornton last 

night and …(2)… a woman and her two children.  

 They think …(3)… was a man about thirty. He broke into the house at ten 

o’clock and tried to steal …(4)… money.  

 When the woman heard …(5)… in the house, she tried to phone the police. 

But the man pulled the telephone wires from the wall. Then he …(6)… the woman 
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over the head …(7)… a heavy stick. 

 The children began to cry loudly when they saw their mother on the floor, but 

unfortunately …(8)… could hear their cries.  

 The police want to talk to …(9)… at all who was near the house last night. 

They feel sure that …(10)… saw the man.  

1. A. anyone  B. someone  C. no one  D. everyone 

2. A. attacks  B. has attacked C. attacked  D. attack 

3. A. attacker B. an attacker C. the attacker D. attackers 

4. A. a  B. the   C. one  D. some 

5. A. someone B everyone  C. no one  D. anyone 

6. A. hit  B. hits  C. has hit  D. hitting 

7. A. to  B. by   C. from  D. with 

8. A. no one  B. anyone  C. someone  D. everyone 

9. A. anyone  B. no one  C. everyone  D. someone 

10. A. anyone B. someone  C. no one  D. everyone 

 

II. 

When eating, most Americans hold a fork in the ….(1)…. with which they 

write. Americans eat away from ….(2)…. often, and usually they pay for their own 

meals ….(3)….dining with friends. When Americans greet one another ….(4)…. 

often exchange a firm …..(5)…. .They may greet strangers ….(6)…. the street by 

saying “Hello” or “….(7)….”. Friends often greet each other with “How are you?” 

and respond “…. (8) ….”. Americans do not really expect any other answer to the 

….(9)…. “How are you?” because it is a way of …..(10)…. Except in formal 

situations, people speak to each other by their given names once they are 

acquainted.  

1. A. head   B. mind   C. notebook   D. hand  

2. A. father  B. mother  C. house   D. home 

3. A. when   B. while  C. with   D. by 

4. A. he  B. she   C. it    D. they 

5. A. adventure  B. handshake  C. militant    D. occasion  

6. A. on  B. in   C. at    D. to 

7. A. Goodbye  B. Good morning  C. Not bad, thanks  D. Take care  

8. A. Bye   B. So long   C. No smoking   D. Fine, thanks  

9. A. answer  B. question  C. saying   D. respond 

10. A. having dinner  B. shaking hands  C. saying hello  D. saying goodbye 

 

III. 

 The table tennis match was very enjoyable someone lit a cigarette and ruined 

the evening. After …(1)… smoking, they let the cigarette fall on the wooden floor. 

Unfortunately, they dropped it without putting it out but …(2)… paid any attention 

to it. Even the woman …(3)… next to the man with the cigarette did not notice. 

Soon, however, there was …(4)… smoke.  Suddenly flames …(5)…up into the air. 

Someone immediately ran out of the room …(6)… the fire brigade. Two or three 

men got some buckets of water …(7)… the fire, but it was useless. Everyone in the 
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large hut …(8)…very frightened. The next moment people rushed towards the 

main doors. Before the next brigade arrived, the whole building was on fire. On 

…(9)… the burning building, one of the firemen succeeded in …(10)… an old 

woman. 

1. A. finish  B. finished  C. finishing  D. finishes 

2. A. someone B. anyone  C. no one  D. anybody 

3. A. who was B. was  C. she was  D. she 

4. A. a lot of  B. many  C. a few  D. little 

5. A. shoot  B. shoots  C. shooting  D. shot 

6. A. phone  B. phoning  C. to phone  D. for phoning 

7. A. to put out B. they put out C. putting out D. put out 

8. A. has  B. were  C. was  D. have 

9. A. enter  B. entering  C. entered  D. he entered 

10. A. he rescued B. rescuing  C. rescues  D. rescue 

 

IV.  

 Thomas Edison was born in Ohio, the seventh and …(1)… child of Samuel 

and Nancy Edison. Even …(2)… a small child he was curious …(3)… everything. 

He always asked questions like. "Why is the sky blue?" or " What makes it rain?" 

When he was …(4)… to school at age seven, he asked so many questions …(5)…  

the school teacher beat him with a leather strap and …(6)… that Tom was "dull". 

When Tom told his mother, she took him …(7)… of school and taught him …(8)… 

His total education in public school …(9)… three months. Because of his curiosity 

to …(10)…. out what made things happen, he developed an interest in electricity 

and experimented constantly. Eventually, his experiments led to many inventions 

including the photograph, the electric light and motion pictures. 

1. A. youngest  B. youth   C. young   D. younger 

2. A. like    B. as    C. Nor   D. with 

3. A. about   B. for  C. between  D. in 

4. A. been    B. sent   C. come   D gone   

5. A. what    B. that   C. which   D. who  

6. A. promised   B. told   C. said   D. talked  

7. A. in   B. out  C. to   D. from 

8. A. herself   B. himself   C. itself   D. themselves 

9. A. spent    B. was   C. longed   D. lasted 

10. A. watch   B. find   C. look   D. search 

 

 

V.  

 What do you do if you want to …(1)… a book in a library? If you know the 

author's …(2)…, go to the author catalogue. Find the title of the book …(3)… check 

the shelf mark. Make a note of this before you look …(4)… the appropriate shelf. If 

you do not know the author's name, go to the …(5)… catalogue. If there …(6)… no 

title catalogue in the library, go to the subject catalogue. Check all the titles which 

are under the …(7)… you want. Then check the appropriate card, as with the author 
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catalogue. Next look …(8)… the book on the shelf. Let the librarian stamp it 

…(9)… you take it out of the library. If the book isn't …(10)… the shelf, ask the 

librarian to get it for you. 

1. A. find  B. look  C. take  D. catch 

2. A. address B. title  C. name  D. subject 

3. A. and  B. or   C. but   D. so 

4. A. at  B. for   C. after  D. before 

5. A. title  B. author  C. subject  D. name 

6. A. be  B. are   C. is   D. been 

7. A. subject  B. book  C. index  D. e-book 

8. A. of  B. with  C. at   D. for 

9. A. after  B. before  C. when  D. while 

10. A. in  B. at   C. in front  D. on 

  

 

VI. 

 A man always went to the .....(1)........ bar at the same time every day and 

asked for two glasses of beer. He drank them and then asked for two .......(2).......... .  

One day the man ......(3)......... the bar said to him, “ Why do you always ask for 

two glasses of beer? Why don’t you get one big glass ........(4).........?” 

The man answered, “ Because I do not like to drink ........(5)......... . I drink 

with my friend.” 

But a few days .......(6)..... the man came in and asked .....(7)...... one beer. 

“ Oh,” said the barman, “ has your friend died?” 

“ Oh, no,” said the man. “He is very ......(8)....... . This beer is .....(9)......... 

him. But I have stopped drinking beer. My doctor doesn’t want me to drink 

......(10)….. more because it is dangerous for me.  

1. A. similar   B. same  C. different  D. familier 

2. A. more   B. many  C. fewer  D. much 

3. A. in front   B. next  C. to   D. behind 

4. A. instead   B. there  C. here  D. for 

5. A. only   B. alone  C. any  D. more 

6. A. late   B. after  C. later  D. before 

7. A. to    B. from  C. for   D. of 

8. A. good   B. bored  C. bad  D. well 

9. A. for    B. to   C. from  D. of 

10. A. so   B. much  C. too   D. any 

VII.  

Dear Jenny, 

We are having a wonderful time in Hoi An. The streets here are so  ...(1)... that cars 

are not allowed to enter the center of the ...(2).... Therefore we have to ....(3)... . The 

houses are very....(4).... but beautiful. However, I don’t like the way they 

....(5)....business. It seems that every house has ...(6).... to sell souvenir and other 

stuffs. The people are very....(7).... and helpful. The food looks funny but it.....(8).... 
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quite nice. I haven’t....(9).... anything for you. But I will buy you some 

little....(10)..... lanterns. 

See you soon. 

Love, 

Jill 

1. A. narrow   B. long  C. big   D. large 

2. A. village   B. town  C. city  D. capital 

3. A. run    B. travel  C. walk  D. move 

4. A. modern  B. new  C. big   D. old 

5. A. do   B. make  C. try   D. get 

6. A. a shop   B. a store  C. a small  D. Both A and B 

7. A. friend   B. friendly  C. friendily  D. friendship 

8. A. smells   B. tries  C. tastes  D. seems 

9. A. seen   B. changed  C. sold  D. bought 

10. A. colorful  B. colorless  C. colorfully  D. color 

 

 



PHỤ LỤC 3 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2021 
 

MÔN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN 

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Nội dung: Kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được quy định 

trong Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 11 

tháng 3 năm 2014 về Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Cụ thể gồm 06 

mô đun sau: 

+ Mô đun kỹ năng 01: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản 

+ Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản 

+ Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản 

+ Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản 

+ Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản 

+ Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng internet cơ bản 

Lưu ý:  

- Đối với mô đun 02, các nội dung sẽ liên quan đến máy tính cài đặt hệ điều hành 

Microsoft Windows 7. 

- Đối với mô đun 03, mô đun 04, mô đun 05, các nội dung sẽ liên quan đến máy tính 

cài đặt các phần mềm Word, Excel, Powerpoint trong bộ Microsoft Office 2010. 

2. Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy 

3. Số lượng câu hỏi: 30 câu hỏi; 

4. Thời gian thi: 30 phút. 

 

 

II. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 

Câu 1. Phương án nào sau đây là đúng?  

A) Khi chuyển sang chế độ Sleep của Windows 7, máy tính vẫn tiêu thụ điện năng  

B) Khi chuyển sang chế độ Sleep của Windows 7, máy tính không tiêu thụ điện năng  

C) Khi chuyển sang chế độ Shutdown của Windows 7, máy tính vẫn tiêu thụ điện năng 

D) Khi chuyển sang chế độ Logout của Windows 7, máy tính không tiêu thụ 

điện năng  
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Câu 2. Mạng WAN là viết tắt của?  

A) Wide Area Network  

B) Winde Area Network  

C) Wide are network  

D) Wide area networks  

Câu 3. Mạng LAN là mạng kết nối các máy tính?  

A) Cùng một hệ điều hành  

B) Ở cách nhau một khoảng cách lớn  

C) Không dùng chung một giao thức  

D) Ở gần nhau  

Câu 4. Những yếu tố nào sau đây được sử dụng cho mạng cục bộ (LAN)?  

A) Kết nối máy tính cho các khu vực địa lý cách xa nhau  

B) Chia sẻ tài nguyên (máy in, máy quét,…)  

C) Kết nối bằng viễn thông và vệ tinh  

D) Tốc độ không cao  

Câu 5. Đơn vị cơ bản dùng để đo tốc độ truyền dữ liệu là?  

A) bps (bit per second)  

B) Bit  

C) Byte  

D) Hz  

Câu 6. Phát biểu nào sau đây về thư điện tử (email) là đúng?  

A) Địa chỉ Email trùng với tên trong chứng minh nhân dân  

B) Email vận chuyển qua nhân viên bưu điện  

C) Email là viết tắt của từ Electronic mail, có nghĩa là thư điện tử  

D) Chi phí cao  

Câu 7. Thông tin nào sau đây nói về thư điện tử?  

A) Người đưa thư chỉ việc để thư ở hòm thư trước nhà người nhận là người nhận có thể 

biết được nội dung 

B) Là dịch vụ thực hiện truyền thông tin qua Internet thông qua các hộp thư điện tử  

C) Là dịch vụ chỉ dành cho những người làm trong lĩnh vực điện tử viễn thông  

D) Dịch vụ này chưa có  

Câu 8. Để thay đổi kiểu hiển thị ngày tháng năm trong Windows 7 được thiết lập ở đâu?  

A) Control Panel/Region and Language  
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B) Control Panel – System  

C) Control Panel – Display  

D) Control Panel – Regional  

Câu 9. Trong Windows 7, để gỡ bỏ 1 chương trình nào thì mở Control Panel/Uninstall a 

Programs/ Chọn biểu tượng chương trình cần gỡ bỏ và chọn? 

A) Change 

B) Update 

C) Uninstall  

D) Delete 

Câu 10. Trong hệ điều hành Windows 7, để sửa lại ngày/giờ cho hệ thống máy tính, sử 

dụng công cụ nào sau đây? 

A) Date and Time trong cửa sổ My Networking  

B) Date and Time trong cửa sổ Internet Explorer  

C) Date and Time trong cửa sổ My Computer  

D) Date and Time trong cửa sổ Control Panel  

Câu 11. LAN là từ viết tắt của thuật ngữ nào sau đây? 

A) Local Area News 

B) Local Area Network 

C) Local Arena Network 

D) Logical Area Network 

Câu 12. Phần mềm nào sau đây không phải trình duyệt Web? 

A) Microsoft Edge 

B) One Note 

C) Mozilla Firefox 

D) Chrome 

Câu 13. Bộ giao thức nào được dùng chủ yếu trên Internet? 

A) NETBEUI 

B) IPX/SPX 

C) TCP/IP 

D) ARPA 

Câu 14. Địa chỉ được đặt cho các máy trên mạng Internet là địa chỉ gì? 

A) Địa chỉ IP 

B) Địa chỉ TCP 
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C) Địa chỉ TCP/IP 

D) Các máy trên mạng Internet không có địa chỉ. 

Câu 15. E-Learning là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào? 

A) Economic Learning 

B) Electronic Learning 

C) Electron Learning 

D) Electronic mail Learning 

Câu 16. Chương trình ứng dụng nào tạo ra tập tin có phần mở rộng ngầm định là .txt? 

A) Notepad 

B) Microsoft Excel 

C) Microsoft Word 

D) Microsoft Access 

Câu 17. Phầm mềm nào sau đây không phải phần mềm mã nguồn mở? 

A) Chrome 

B) Mozilla Firefox 

C) Microsoft Word 

D) Unikey 

Câu 18. Để phòng tránh những bệnh do ngồi máy tính nhiều. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A) Điều chỉnh ánh sáng trong phòng để tránh phản chiếu lên màn hình, chuyển vị trí những 

đèn có ánh sáng chiếu trực tiếp lên màn hình. 

B) Để tránh đau vùng thắt lưng, bạn phải thường xuyên chỉnh cho mình ngồi đúng tư thế. 

C) Ngồi liên tục trước máy tính không cần nghỉ ngơi, thư giãn vẫn tốt cho sức khỏe. 

D) Thường xuyên lau bàn phím và bề mặt bàn với các dung dịch kháng khuẩn sẽ giúp ngăn 

ngừa nhiễm khuẩn. 

Câu 19. Trong phần mềm MS Word 2010, muốn tô đậm và nghiên đoạn văn bản đã chọn, 

nhấn tổ hợp phím: 

A) Nhấn Ctrl + B rồi nhấn Ctrl + C 

B) Nhấn Ctrl + B rồi nhấn Ctrl + I 

C) Nhấn Ctrl + B rồi nhấn Ctrl + Y 

D) Nhấn Ctrl + I rồi nhấn Ctrl + U 

Câu 20. Trong MS Word 2010, ở hộp thoại Page Number Format, lựa chọn nào cho phép 

định dạng kiểu giá trị đánh số trang? 

A) Number Format 
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B) Continue from previous section  

C) Include chapter number  

D) Start At  

Câu 21. Trong MS Word 2010, ở hộp thoại Drop Cap, lựa chọn nào cho phép thiết lập số 

dòng văn bản tương đương với độ cao của chữa Drop Cap? 

A) Dropped  

B) Lines to drop  

C) In margin  

D) Distance from text 

Câu 22. Trong MS Word 2010, ở hộp thoại Drop Cap, lựa chọn nào cho phép thiết lập 

khoảng cách từ chữ Drop Cap đến văn bản ? 

A) Dropped  

B) Lines to drop  

C) In margin  

D) Distance from text 

Câu 23. Trong MS Word 2010, ở hộp thoại Columns, lựa chọn nào cho phép chia đoạn văn 

bản đã chọn thành hai cột mà cột bên trái rộng hơn cột bên phải? 

A) Left  

B) Right  

C) Two 

D) Three  

Câu 24. Trong MS Word 2010, ở hộp thoại Columns, lựa chọn nào cho phép kẻ đường 

thẳng ở giữa các cột đã chia?  

A) Line of Columns  

B) Line between columns 

C) Line between  

D) Line single  

Câu 25. Trong MS Word 2010, để thiết lập các Tab Stop, ta thực hiện: 

A) Mở hộp thoại Font, chọn Tabs  

B) Mở hộp thoại Page Setup, chọn Tabs  

C) Mở hộp thoại Paragraph, thẻ Indents and Spacing, chọn Tabs  

D) Mở hộp thoại Paragraph, thẻ Line and Page Breaks , chọn Tabs  

Câu 26. Trong MS Word 2010, để thiết lập khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản 
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đã chọn, ta mở hộp thoại Paragraph, chọn: 

A) Thẻ Indents and Spacing, chọn Indentation  

B) Thẻ Indents and Spacing, chọn Line spacing  

C) Thẻ Line and Page Breaks, chọn Line spacing  

D) Thẻ Line and Page Breaks, chọn Indentation  

Câu 27. Trong MS Word 2010, để ngắt trang tại vị trí trỏ chuột, ta nhấn tổ hợp phím nào? 

A) Ctrl + B  

B) Ctrl + P  

C) Ctrl + K  

D) Ctrl + Enter  

Câu 28. Trong MS Word 2010, nút Format Painter có chức năng gì ? 

A) Sao chép văn bản 

B) Sao chép định dạng  

C) Sao chép hình ảnh  

D) Sao chép bút màu  

Câu 29. Trong MS Word 2010, để sao chép định dạng của một đoạn văn bản nào đó cho 

một đoạn văn bản khác, ta chọn đoạn văn bản cần sao chép định dạng rồi thực 

hiện : 

A) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + C, sau đó chọn đoạn văn bản cần dán định dạng, nhấn 

tổ hợp phím Ctrl + Shift + V  

B) Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + C, sau đó chọn đoạn văn bản cần dán định dạng, nhấn 

tổ hợp phím Alt + Shift + V  

C) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + C, sau đó chọn đoạn văn bản cần dán định dạng, nhấn tổ 

hợp phím Ctrl + Alt + V  

D) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab + C, sau đó chọn đoạn văn bản cần dán định dạng, nhấn tổ 

hợp phím Ctrl + Tab + V  

Câu 30. Trong MS Word 2010, lệnh nào cho phép quay hướng trang theo hướng dọc hoặc 

hướng ngang ? 

A) Margins  

B) Orientation  

C) Size  

D) Insert 

Câu 31. Trong MS Word 2010, khi thực hiện lệnh Page Setup → Breaks → Section Breaks 



7 

 

→ Next Page sẽ có ý nghĩa gì ? 

A) Thực hiện ngắt phiên làm việc sang trang kế tiếp  

B) Thực hiện ngắt trang sang trang kế tiếp 

C) Thực hiện ngắt đoạn văn bản  

D) Thực hiện ngắt dòng  

Câu 32. Trong MS Word 2010, để chèn một bảng ta chọn: 

A) Table → Insert Table  

B) Table → New Table  

C) Table → Create Table 

D) Table → Build Table 

Câu 33. Trong MS Word 2010, trong hộp thoại Insert Table, chức năng Remember 

dimensions for new tables có chức năng gì ? 

A) Ghi nhớ nội dung bảng biểu 

B) Ghi nhớ chiều dài bảng biểu  

C) Ghi nhớ chiều rộng bảng biểu  

D) Ghi nhớ số dòng và cột ở lần tạo hiện tại, lần tạo bảng tiếp theo hộp thoại sẽ hiển thị số 

dòng và số cột giống lần vừa tạo  

Câu 34. Trong MS Word 2010, để chèn chú thích cho một từ nào đó vào cuối trang có chứa 

từ đó, ta chọn lệnh : 

A) Insert Endnote  

B) Insert Footnote  

C) Next Footnote  

D) Previous Footnote 

Câu 35. Trong MS Word 2010, để chèn các chữ nghệ thuật, ta chọn lệnh : 

A) Text Effect  

B) WordArt  

C) SmartArt  

D) Picture  

Câu 36. Trong MS Word 2010, để thiêt lập các ký tự ở trên (Superscript, ví dụ x2), ta nhấn 

tổ hợp phím 

A) Ctrl + Shift + +  

B) Ctrl + +  

C) Shift + +  



8 

 

D) Alt + Shift + +  

Câu 37. Trong MS Word 2010, để thiêt lập các ký tự ở dưới (Subscript, ví dụ x2), ta nhấn 

tổ hợp phím 

A) Ctrl + Shift + = 

B) Ctrl + = 

C) Shift + = 

D) Alt + Shift + = 

Câu 38. Trong MS Word 2010, để tô màu nền cho đoạn văn bản đã chọn, ta chọn lệnh : 

A) Border  

B) Paragrahp Border  

C) Shading  

D) Font Color  

Câu 39. Trong Windows 7, chương trình nào dùng để quản lý tập tin và thư mục? 

A) Internet Explorer 

B) Windows Explorer 

C) Control Panel 

D) Caculator 

Câu 40. Để tạo một thư mục trên Desktop của hệ điều hành Windows 7, nhấn phải chuột 

lên desktop và thực hiện: 

A) Vào New, chọn Folder 

B) Vào New, chọn Shotcut 

C) Vào New, chọn Text Document 

D) Vào New, chọn Contact 

Câu 41. Để đổi tên một tập tin trong Windows 7, nhấn phải chuột lên tập tin đó và thực 

hiện: 

A) Chọn Copy, nhập tên mới và nhấn Enter 

B) Chọn Paste, nhập tên mới và nhấn Enter 

C) Chọn Cut, nhập tên mới và nhấn Enter 

D) Chọn Rename, nhập tên mới và nhấn Enter 

Câu 42. Trong Windows Explorer, để sao chép một tập tin được chọn, nhấp tổ hợp phím: 

A) Ctrl + C 

B) Ctrl + X 

C) Ctrl + V 
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D) Ctrl + A 

Câu 43. Trong Windows Explorer, để di chuyển một tập tin được chọn, nhấp tổ hợp phím 

Ctrl + X, sau đó thực hiện: 

A) Ctrl + Z 

B) Shift + V 

C) Alt + V 

D) Ctrl + V 

Câu 44. Để xóa hẳn (không đưa vào thùng rác) một thư mục hoặc tập tin  được chọn trong 

Windows Explore, thực hiện thao tác nào sau đây? 

A) Nhấn phải chuột vào tập tin/thư mục đã chọn, chọn Delete 

B) Nhấn phím Delete 

C) Nhấn tổ hợp phím Shift + Delete 

D) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Delete 

Câu 45. Khi nhận được một bức thư điện tử chứa tập tin đính kèm mà không nhận biết 

được mức độ an toàn của bức thư, xử lý thế nào trong tình huống này? 

A) Mở tập tin này ra để kiểm tra loại tập tin 

B) Chuyển thư này cho ai đó mà bạn nghĩ rằng bạn có thể nhận biết được 

C) Quét tập tin này bằng phần mềm diệt virus 

D) Lưu bản sao tập tin này vào đĩa cứng và mở bản sao này 

Câu 46. Bảng mã Unicode được hỗ trợ những kiểu font chữ nào khi gõ tiếng Việt có dấu? 

A) .VnTime, .VnTimeH, .VnArial,… 

B) VNI-Time, VNI-Top, VNI-Book, … 

C) Times New Roman, Tahoma, Arial,… 

D) VNtimes New Roman, VNumbrella, SVNTimes New Roman, SVNumbrella 

Câu 47. Trong MS Word 2010, muốn đổi nhiều chữ đã chọn từ chữ thường thành chữ hoa, 

ta dùng chức năng nào? 

A) Drop Cap 

B) Symbol 

C) Change Case 

D) Equation 

Câu 48. Trong MS Word 2010, tổ hợp phím Ctrl + A có chức năng gì? 

A) Chọn toàn bộ văn bản 

B) Chọn một đoạn văn bản 
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C) Chọn một dòng văn bản 

D) Chọn một cụm văn bản 

Câu 49. Trong MS Word 2010, để sao chép một đoạn văn bản, ta thực hiện: 

A) Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nhấp vào lệnh Copy, di chuyển trỏ chuột đến vị trí 

cần dán, nhấp lệnh Cut 

B) Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nhấp vào lệnh Copy, di chuyển trỏ chuột đến vị trí 

cần dán, nhấp lệnh Painter 

C) Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nhấp vào lệnh Copy, di chuyển trỏ chuột đến vị trí 

cần dán, nhấp lệnh Paste 

D) Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nhấp vào lệnh Copy, di chuyển trỏ chuột đến vị trí 

cần dán, nhấp lệnh Draw 

Câu 50. Trong MS Word 2010, để thu hẹp khoảng cách giữa các ký tự, ta chọn các ký tự 

cần thu hẹp khoảng cách, mở hộp thoại Font, rồi chọn: 

A) Chọn thẻ Advance, Spacing: Condensed 

B) Chọn thẻ Advance, Spacing: Expanded 

C) Chọn thẻ Font, Spacing: Condensed 

D) Chọn thẻ Font, Spacing: Expanded 

Câu 51. Trong Windows, để thoát khỏi phần mềm MS Excel 2010 đang chạy, ta nhấn tổ 

hợp phím : 

A) Alt + F1  

B) Alt + F2  

C) Alt + F3  

D) Alt + F4  

Câu 52. Trong MS Excel 2010 để đóng tập tin đang mở, ta nhấn tổ hợp phím :  

A) Ctrl + F1 

B) Ctrl + F2 

C) Ctrl + F3 

D) Ctrl + F4 

Câu 53. Trong MS Excel 2010, để tạo mới một tập tin, ta nhấn tổ hợp phím : 

A) Ctrl + N 

B) Alt + N  

C) Shift + N  

D) Tab + N 
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Câu 54. Trong MS Excel 2010, ô A1 =AVERAGE(5,a,1,2), hỏi A1 sẽ trả về kết quả là gì? 

A) 2 

B) 3,333 

C) #NAME? 

D) #VALUE? 

Câu 55. Trong MS Excel 2010, hàm Rank có chức năng gì ? 

A) Sắp xếp thứ tự 

B) Sắp xếp thứ hạng 

C) Sắp xếp các ký tự chữ cái 

D) Sắp xếp các ký tự chữ số 

Câu 56. Trong Excel 2010, hàm Count và Counta có chức năng khác nhau như thế nào ? 

A) Hàm Count chỉ đếm các ô có ký tự là số, hàm Counta đếm các ô có dữ liệu 

B) Hàm Count đếm các ô bình thường, hàm Counta đếm các ô có ký tự a 

C) Hàm Count đếm chuỗi ký tự, hàm Counta đếm các ô trống 

D) Hàm Count đếm dữ liệu, hàm Counta đếm số 

Câu 57. Trong MS Excel 2010, cho biết kết quả hàm =RIGHT(LEFT(“Trung tâm tin 

học”,4),3) là gì?  

A) Tin 

B) học  

C) Tru  

D) run  

Câu 58. Trong MS Excel 2010, ô A5 = LEN(IF(5>4+1,25,"1Câu")), giá trị trả về sẽ như thế 

nào ?  

A) 6 

B) 7 

C) 5 

D) 4 

Câu 59. Trong MS Excel 2010, cho biết giá trị của công thức sau đây: =ROUND(936.56,-

1)? 

A) 900 

B) 940  

C) 950  

D) 936.6  
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Câu 60. Trong MS Excel 2010, ô B5=IF(OR(5>3,2>2),2,3), kết quả trả về sẽ là : 

A) 2 

B) 3 

C) 5  

D) 7  

Câu 61. Trong MS Excel 2010, ô B5=IF(AND(5>3,2>2),2,3), kết quả trả về sẽ là : 

A) 2 

B) 3 

C) 5  

D) 7  

Câu 62. Trong MS Excel 2010, công thức tại ô 

K3=Value(mid("CP2400",3,Len("CP2400")-2)), kết quả tại ô K3 là gì?  

A) 24  

B) 2400  

C) "2400"  

D) 400  

Câu 63. Trong MS Excel 2010, phương án nào dưới dây là địa chỉ tuyệt đối ? 

A) A$12 

B) $A$12 

C) $A12 

D) A12 

Câu 64. Trong MS Excel 2010, hàm PROPER có chức năng gì ? 

A) Viết hoa các ký tự đầu mỗi từ trong tham số (ví dụ: Thị Xã An Nhơn) 

B) Viết hoa ký tự đầu tiên của từ đầu tiên trong tham số (ví dụ: Thị xã an nhơn) 

C) Viết hoa toàn bộ các ký tự trong tham số (ví dụ: THỊ XÃ AN NHƠN) 

D) Viết hoa ký tự cuối cùng của tham số (ví dụ: thị xã an nhơN) 

Câu 65. Trong MS Excel 2010, hàm LOWER có chức năng gì ? 

A) Viết hoa toàn bộ các ký tự trong tham số 

B) Viết thường toàn bộ các ký tự trong tham số 

C) Viết hoa ký tự đầu tiên của tham số 

D) Hạ thấp các ký tự trong tham số xuống 1cm so với dòng bình thường 

Câu 66. Trong MS Excel 2010, hàm UPPER có chức năng gì ? 

A) Viết hoa toàn bộ các ký tự trong tham số 
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B) Viết thường toàn bộ các ký tự trong tham số 

C) Viết hoa ký tự đầu tiên của tham số 

D) Hạ thấp các ký tự trong tham số xuống 1cm so với dòng bình thường 

Câu 67. Trong MS Excel 2010, lỗi không tham chiếu được sẽ hiển thị là : 

A) #NUM 

B) #NA 

C) #VALUE 

D) #REF 

Câu 68. Trong MS Excel 2010, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá trị thỏa mãn một 

điều kiện cho trước : 

A) SUMIF  

B) COUNTIF  

C) IFCOUNT  

D) IFSUM 

Câu 69. Trong MS Excel 2010, muốn tính tổng của vùng E2:E8 với điều kiện là "Máy 

tính" trong vùng dữ liệu A2:A8, ta dùng công thức: 

A) SUMIF(A2:A8,"Máy tính")  

B) SUMIF(A2:A8,E2:E8,"Máy tính")  

C) SUMIF(A2:A8,"Máy tính",E2:E8)  

D) SUMIF("Máy tính",A2:A8,E2:E8) 

Câu 70. Trong MS Excel 2010, biết vùng dữ liệu từ B2:B10 chứa Tên chức vụ, muốn xem 

có bao nhiêu Nhân viên trong vùng dữ liệu ta thực hiện công thức: 

A) Countif(B2:B10,"Nhân viên")  

B) Countif(B2:B10,Nhân viên)  

C) Countif(B2:B10,'Nhân viên')  

D) Countif(B2:B10,"'Nhân viên'")  

Câu 71. Trong MS Excel 2010, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì 

kết quả nhận được tại ô A2 là: 

A) True 

B) False 

C) 100 

D) 200 

Câu 72. Trong MS Excel 2010, nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại 
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Đạt, ngược lại nếu dưới 5 điểm, thì xếp loại Không đạt. Công thức nào dưới đây 

thể hiện đúng điều này (Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi) :  

A) IF(G6<5,"Không đạt","Đạt")  

B) IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt")  

C) IF(G6=<5,"Đạt", "Không đạt")  

D) REF! 

Câu 73. Trong MS Excel 2010, biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu =If(DTB>=5, Dau, 

Truot), biết rằng DTB=6 

A) #Name?  

B) Dau  

C) Truot  

D) #VALUE! 

Câu 74. Trong MS Excel 2010, biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu =If(DTB>=5, 

"TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu"))), biết rằng DTB=9 

A) TB  

B) Gioi  

C) Kha  

D) Yeu  

Câu 75. Trong MS Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm 

=MONTH(A1) là bao nhiêu? 

A) #VALUE! 

B) 15 

C) 10 

D) 1970 

Câu 76. Trong MS Excel 2010, hàm dò tìm theo cột là hàm nào dưới đây : 

A) Hlookup  

B) Vlookup 

C) Vfinding 

D) Hfinding 

Câu 77. Trong MS Excel 2010, để định dạng được màu khác nhau đối với nội dung ô, nền 

của ô ta chọn chức năng: 

A) Format Cell 

B) Cell Style 
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C) Format as Table 

D) Conditional Formatting 

Câu 78. Trong Powerpoint 2010, phần mở rộng của tên file là nhóm ký tự nào? 

A) pptx 

B) ppts 

C) docx 

D) xlsx 

Câu 79. Trong Powerpoint 2010, thanh công cụ truy cập nhanh có tên là? 

A) Quick Access Toolbar 

B) Quick Toolbar Access 

C) Access Quick Toolbar 

D) Toolbar Quick Access 

Câu 80. Trong PowerPoint 2010, thao tác nào sau đây để tùy chọn phần ẩn/hiện của các 

thanh công cụ ? 

A) Vào File/Options/Advanced 

B) Vào File/Options/Customize Ribbon 

C) Vào File/Options/General 

D) Vào File/Options/Proofing 

Câu 81. Để truy nhập hệ thống trợ giúp trên PowerPoint sử dụng phím hay tổ hợp phím 

nào ? 

A) ESC 

B) Ctrl + H 

C) F1 

D) Alt + Tab 

Câu 82. Trong Powerpoint 2010, cách nào để mở 1 bản trình bày (Presentation) có sẵn 

trong máy tính? 

A) File/Save 

B) File/Edit 

C) File/Close 

D) File/Open 

Câu 83. Trong Powerpoint 2010, cách nào để tạo một bản trình bày (Presentation) mới? 

A) File/New/Blank Presentation/Create  

B) Insert/New Slide/Create  
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C) File/New Presentation/Create 

D) Insert/New/Blank Presentation/Create 

Câu 84. Trong Powerpoint 2010, thao tác nào sau đây để tạo mới 1 tập tin trình diễn theo 

mẫu (Sample templates) của chương trình? 

A) Vào File / New / Sample templates / Chọn mẫu / Create  

B) Vào Home / New / Sample templates / Chọn mẫu / Create 

C) Vào Design / New / Sample templates / Chọn mẫu / Create 

D) Vào Insert / New / Sample templates / Chọn mẫu / Create 

Câu 85. Trong Powerpoint 2010, chế độ hiển thị nào cho phép thực hiện sắp xếp lại các 

Slide? 

A) View/ Reading View  

B) View/ Page Layout  

C) View/ Normal  

D) View/ Slide Sorter  

Câu 86. Trong Powerpoint 2010, để chuyển sang chế độ hiển thị đọc ta thực hiện? 

A) Vào View, chọn Reading View  

B) Vào View, chọn Reading Mode 

C) Vào Review, chọn Reading Mode 

D) Vào Review, chọn Reading View 

Câu 87. Trong Powerpoint 2010, để đặt mật khẩu cho file hiện tại?  

A) Vào Home / Save / Protect Presentation / Encrypt with Password.  

B) Vào Home / Info / Protect Presentation / Encrypt with Password. 

C) Vào File/ Info/ Protect Presentation/ Encrypt with Password.  

D) Vào File/Save / Protect Presentation / Encrypt with Password.  

Câu 88. Trong Powerpoint 2010, chọn phát biểu đúng?  

A) Không cho phép lưu các Slide thành tập tin định dạng hình ảnh JPG  

B) Cho phép lưu các Slide thành tập tin định dạng văn bản điện tử PDF  

C) Tổ hợp CTRL + O dùng để tạo thêm 1 trang Slide mới  

D) Lệnh Rehearse Timings dùng để xóa 1 Slide  

Câu 89. Mỗi trang trình diễn trong Powerpoint được gọi là?  

A) Một Slide  

B) Một Page  

C) Một Sheet  
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D) Một Cơ sở dữ liệu  

Câu 90. Trong Powerpoint 2010, để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện, ta ấn tổ hợp phím? 

A) Ctrl + X 

B) Ctrl + A 

C) Ctrl + F5 

D) Ctrl + Z 

Câu 91. Trong Powerpoint 2010, cách nào để lựa chọn bố cục cho Slide?  

A) Format /Slide Design  

B) Insert/New Slide  

C) Home/Layout  

D) Home/New Slide  

Câu 92. Trong Powerpoint 2010, thao tác View/Slide Master dùng để làm gì? 

A) Định dạng chung cho toàn bộ các Slide  

B) Định dạng cho từng các Slide  

C) Định dạng cho văn bản cho từng slide  

D) Định dạng phông nền cho từng slide  

Câu 93. Trong Powerpoint 2010, cách nào để nhân đôi 1 Slide đã được chọn? 

A) Kích chuột phải vào Slide/Add Section  

B) Kích chuột phải vào Slide/Delete Slide  

C) Kích chuột phải vào Slide/New Slide 

D) Kích chuột phải vào Slide/Duplicate Slide  

Câu 94. Trong Powerpoint 2010, cách nào để sao chép 1 Slide đã được chọn?  

A) Kích chuột phải vào Slide/Delete 

B) Kích chuột phải vào Slide/Paste 

C) Kích chuột phải vào Slide/Copy  

D) Kích chuột phải vào Slide/Cut  

Câu 95. Trong Powerpoint 2010, cách nào để xoá bỏ một Slide đã chọn? 

A) Kích chuột phải tại Slide đã chọn/ Delete Slide 

B) Kích chuột phải tại Slide đã chọn/ Copy 

C) Kích chuột phải tại Slide đã chọn/ Paste 

D) Kích chuột phải tại Slide đã chọn/ Cut 

Câu 96. Trong Powerpoint 2010, tổ hợp phím Shift + F5 có chức năng gì ? 

A) Trình chiếu slide đầu tiên 
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B) Trình chiếu slide cuối cùng 

C) Trình chiếu slide đang được chọn 

D) Trình chiếu slide ở giữa 

Câu 97. Trong Powerpoint 2010, tổ hợp phím F5 có chức năng gì ? 

A) Trình chiếu slide đầu tiên 

B) Trình chiếu slide cuối cùng 

C) Trình chiếu slide đang được chọn 

D) Trình chiếu slide ở giữa 

Câu 98. Một máy vi tính gồm những thành phần cơ bản nào? 

A) Bộ nhớ trong và ngoài, CPU, thiết bị nhập/xuất 

B) Bộ nhớ trong, CPU 

C) Bộ nhớ trong, thiết bị nhập/xuất 

D) CPU và thiết bị ngoại vi 

Câu 99. CPU là viết tắt của cụm từ nào? 

A) Case Processing Unit 

B) Common Processing Unit 

C) Control Processing Unit 

D) Central Processing Unit 

Câu 100 Điện thoại thông minh (smartphone) là gì? 

A) Là điện thoại tích hợp một nền tảng hệ điều hành di động với nhiều tính năng hỗ trợ tiên 

tiến. 

B) Là điện thoại có gắn thẻ nhớ bên ngoài. 

C) Là điện thoại bền hơn các loại điện thoại khác. 

D) Là điện thoại chỉ có chức năng nghe và gọi. 

Câu 101. Các thiết bị dùng để nhập dữ liệu vào máy vi tính là? 

A) Loa máy tính 

B) Máy in 

C) Bàn phím, máy ghi hình trực tiếp, chuột, máy scan 

D) Máy chiếu (projector) 

Câu 102. Thuật ngữ “RAM” là từ viết tắt của cụm từ? 

A) Recent Access Memory 

B) Random Access Memory 

C) Read Access Memory 
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D) Read And Modify 

Câu 103. ROM là bộ nhớ gì? 

A) Bộ nhớ chỉ đọc 

B) Bộ nhớ tạm thời 

C) Bộ nhớ đọc, ghi 

D) Bộ nhớ ngoài 

Câu 104. ROM là viết tắt của cụm từ gì? 

A) Read One Memory 

B) Random Only Memory 

C) Read Only Memory 

D) Random One Memory 

Câu 105. Phần mềm Windows, Linux và Unix 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 tiện ích 

D) Tất cả đều là hệ điều hành 

Câu 106. Khi dùng chuột chọn nhiều đối tượng không liền kề nhau trong Windows cần kết 

hợp sử dụng phím nào? 

A) Shift 

B) Ctrl 

C) Alt 

D) Tab 

Câu 107. Khi dùng chuột chọn nhiều đối tượng liền kề nhau trong Windows cần kết hợp sử 

dụng phím nào?  

A) Shift 

B) Ctrl 

C) Alt 

D) Tab 

Câu 108. Để xem thông tin các thuộc tính của một đối tượng trên Windows ta dùng lệnh 

nào? 

A) Nhấp chuột phải vào đối tượng, chọn Open 

B) Nhấp chuột phải vào đối tượng, chọn Edit 

C) Nhấp chuột phải vào đối tượng, chọn Properties 
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D) Nhấp chuột phải vào đối tượng, chọn View 

Câu 109. Trong Windows, có thể phục hồi (restore) tệp tin bị xoá sau khi nhấn phím Delete 

bằng cách nào? 

A) Select Print 

B) Accept Default  

C) Set as default printer 

D) Remove Device 

Câu 110. Trong Windows, tổ hợp phím nào dùng để mở hộp thoại Task Manager? 

A) Alt + Tab 

B) Ctrl + Tab 

C) Shift + Tab 

D) Esc + Tab 

Câu 111. Lời khuyên nào sau đây là đúng? 

A) Mật khẩu ngắn, dễ nhớ tốt hơn mật khẩu dài, phức tạp khó nhớ 

B) Mật khẩu dùng chung nhiều người tiện hơn mỗi người dùng riêng mật khẩu của mình 

C) Không nên tắt máy tính khi không sử dụng 

D) Mật khẩu thay đổi thường xuyên tốt hơn mật khẩu cố định 

Câu 112. Trong Windows 7, để gỡ bỏ cài đặt một chương trình ứng dụng, Vào Start, chọn 

Control Panel và thực hiện: 

A) Chọn Date and times, chọn tiếp chương trình cần gỡ bỏ và nhấn Uninstall 

B) Chọn Programs and Features, chọn tiếp chương trình cần gỡ bỏ và nhấn Uninstall 

C) Chọn Display, chọn tiếp chương trình cần gỡ bỏ và nhấn Uninstall 

D) Chọn Power Option, chọn tiếp chương trình cần gỡ bỏ và nhấn Uninstall 

Câu 113. Trong Windows, khi soạn thảo văn bản tiếng Việt có dấu bằng font chữ .VnArial 

thì Unikey phải để ở bảng mã nào? 

A) TCVN3 (ABC) 

B) Unicode 

C) VNI Windows 

D) Telex 

Câu 114. Trong Windows, khi soạn thảo văn bản tiếng Việt có dấu bằng font chữ Calibri thì 

Unikey phải để ở bảng mã nào? 

A) VNI Windows 

B) TCVN3 (ABC) 
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C) Vietware X 

D) Unicode 

Câu 115. Trong Windows, để thoát một ứng dụng đang chay, nhấn tổ hợp phím nào sau 

đây: 

A) Alt + Esc 

B) Alt + F4 

C) Ctrl + Esc 

D) Ctrl + F4 

Câu 116. Trong Excel 2010, để mở một tập tin có sẵn, ta nhấn tổ hợp phím : 

A) Alt + O  

B) Shift + O  

C) Ctrl + O 

D) Tab + O 

Câu 117. Trong phần mềm MS Word 2010, để căn lề cho văn bản dàn đều hai bên, chọn 

lệnh gì? 

A) Left 

B) Right 

C) Justify 

D) Center 

Câu 118. Trong phần mềm MS Word 2010, lệnh Save As có chức năng gì? 

A) Lưu tập tin 

B) Lưu tập tin với tên mới 

C) Lưu bảng tính 

D) Cứu hộ dữ liệu 

Câu 119. Trong phần mềm MS Word 2010, để tìm kiếm một nội dung văn bản nào đó, nhấn 

tổ hợp phím: 

A) Ctrl + R 

B) Ctrl + M 

C) Ctrl + D 

D) Ctrl + F 

Câu 120. Trong phần mềm MS Word 2010, để tăng cỡ chữ văn bản lên một đơn vị, ta chọn 

đoạn văn bản cần tăng, nhấn tổ hợp phím: 

A) Ctrl + ] 
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B) Ctrl + ) 

C) Alt + ] 

D) Alt + ) 

Câu 121. Trong phần mềm MS Word 2010, để in văn bản ra máy in, nhấn tổ hợp phím nào: 

A) Alt + P 

B) Shift + P 

C) Ctrl + P 

D) Tab + P 

Câu 122. Trong phần mềm MS Word 2010, muốn căn lề ở giữa cho một ô ở trong bảng, ta 

chọn ô đó rồi thực hiện: 

A) Ctrl + E 

B) Ctrl + C 

C) Ctrl + J 

D) Ctrl + D 

Câu 123. Trong phần mềm MS Word 2010, muốn mở hộp thoại Font để thiết lập các tùy 

chọn liên quan đến font chữ, nhấn tổ hợp phím: 

A) Ctrl + A 

B) Ctrl + B 

C) Ctrl + C 

D) Ctrl + D 

Câu 124. Trong Windows, tổ hợp phím Windows + E thực hiện lệnh nào sau đây? 

A) Mở cửa sổ Recycle Bin 

B) Mở Internet Explore 

C) Mở Windows Explore 

D) Mở chương trình Excel 

Câu 125. Để tạo mới một tài khoản người dùng trên máy tính chạy trên hệ điều hành 

Windows, phải truy cập vào mục nào? 

A) Control Panel/Security Center 

B) Control Panel/Add Account 

C) Control Panel/System 

D) Control Panel/User Accounts 

Câu 126. Trong máy vi tính đơn vị thấp nhất dùng để đo thông tin là gì? 

A) Byte 
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B) Bit 

C) Mega Byte 

D) Kilo Byte 

Câu 127. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A) GUI là viết tắt của Graphic User Index 

B) GUI là viết tắt của Guide User Index 

C) GUI là viết tắt của Guide User Indication 

D) GUI là viết tắt của Graphic User Interface 

Câu 128. LAN là từ viết tắt của thuật ngữ nào sau đây? 

A) Local Area News 

B) Local Area Network 

C) Local Arena Network 

D) Logical Area Network 

Câu 129. Phần mềm nào sau đây không phải trình duyệt Web? 

A) Opera 

B) MS Publicsher 

C) Safari 

D) Chrome 

Câu 130. Bộ giao thức nào được dùng chủ yếu trên Internet? 

A) NETBEUI 

B) IPX/SPX 

C) TCP/IP 

D) ARPA 

Câu 131. Trong máy vi tính đơn vị thấp nhất dùng để đo thông tin là gì? 

A) Byte 

B) Bit 

C) Mega Byte 

D) Kilo Byte 

Câu 132. Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm mã nguồn mở? 

A) Microsoft Office 

B) Ubuntu 

C) Open Office 

D) Mozilla Firefox 
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Câu 133. Trong MS Excel 2010, để thiết lập dòng tiêu đề (khi in sẽ in lặp lại dòng này vào 

đầu các trang tiếp theo, ví dụ như dòng tiêu đề STT, Họ và tên, Ngày sinh …), ta 

mở hộp thoại Page Setup, rồi thực hiện lệnh : 

A) Chọn thẻ Sheet → Rows to repeat at top 

B) Chọn thẻ Sheet → Columns to repeat at top 

C) Chọn thẻ Header/Footer → Rows to repeat at top 

D) Chọn thẻ Header/Footer → Columns to repeat at top 

Câu 134. Trong MS Excel 2010, để thực hiện sắp xếp dữ liệu theo tùy chọn, ta chọn bảng dữ 

liệu cần sắp sếp, rồi thực hiện lệnh : 

A) Normal Sort  

B) Option Sort  

C) Random Sort  

D) Custom Sort 

Câu 135. Trong MS Excel 2010, ô A1 =AVERAGE(5,8,1,2), hỏi A1 sẽ trả về kết quả là bao 

nhiêu? 

A) 5 

B) 4 

C) 3 

D) 2 

Câu 136.  Trong Windows 7, để gỡ bỏ 1 chương trình nào thì mở Control Panel/Programs 

and Features/ Chọn biểu tượng chương trình cần gỡ bỏ và chọn? 

A. Uninstall  B. Change C. Update D. 
Delet

e 

Câu 137.  Trong máy vi tính, bộ nhớ RAM là bộ nhớ gì ? 

A. Bộ nhớ chỉ ghi B. Bộ nhớ truy cập cố định 

C. Bộ nhớ chỉ đọc D. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 

Câu 138.  Trong máy vi tính, CU được gọi là gì ? 

A. Đơn vị truyền dẫn B. Đơn vị tính toán 

C. Đơn vị tốc độ D. Đơn vị điều khiển 

Câu 139. Trong phần mềm MS Word 2010, muốn tô đậm và nghiêng đoạn văn bản đã 

chọn, nhấn tổ hợp phím: 

A. Nhấn Ctrl + B rồi nhấn Ctrl + C B. Nhấn Ctrl + B rồi nhấn Ctrl + I 

C. Nhấn Ctrl + B rồi nhấn Ctrl + Y D. Nhấn Ctrl + I rồi nhấn Ctrl + U 
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Câu 140. Trong máy vi tính, các bộ nhớ nào sau đây là bộ nhớ trong ? 

A. RAM, HDD B. RAM, ROM C. SSD, HDD D. 
HDD, 

ROM 

Câu 141.  Trong Windows, để thoát một ứng dụng đang chạy, nhấn tổ hợp phím nào 

sau đây: 

A. Alt + Esc B. Alt + F4 C. Ctrl + Esc D. Ctrl + F4 

Câu 142.  Trong máy vi tính, CPU bao gồm các thành phần : 

A. ALU + CU B.   ALU + PU C. CP + PU D.CU + CP 

Câu 143.  Trong Windows Explorer, để di chuyển một tập tin được chọn, nhấp tổ hợp 

phím Ctrl+X, sau đó thực hiện: 

A. Ctrl + V B. Alt + V C. Ctrl + Z D. Shift + V 

Câu 144. Trong máy vi tính, ALU được gọi là gì ? 

A. Đơn vị số học - logic B. Đơn vị tính toán  

C. Đơn vị điều khiển D. Đơn vị kiểm soát 

Câu 145. 1 KB bằng bao nhiêu byte? 

A. 1042  B. 1204  

C. 1000  D. 1024 

Câu 146. Ổ cứng là thiết bị gì? 

A. Thiết bị lưu trữ trong vì nó ở bên trong vỏ máy  B. Thiết bị lưu trữ ngoài 

C. Là thiết bị nhập/xuất dữ liệu  D. Thiết bị chỉ đọc dữ liệu 

Câu 147. Chữ viết tắt MB thường gặp trong các tài liệu về máy tính có nghĩa là gì? 

A. Là đơn vị đo độ phân giải màn hình  

B. Là đơn vị đo cường độ âm thanh 

C. Là đơn vị đo tốc độ xử lý  

D. Là đơn vị đo dung lượng lưu trữ 

Câu 148. Thiết bị nào sau đây là thiết bị xuất dữ liệu? 

A.  Bàn phím B.  Chuột 

C.  Màn hình D.  Máy quét 

Câu 149. Hệ điều hành không phải trả phí bản quyền khi sử dụng là hệ điều hành nào 

sau đây? 

A.  Ms-Windows 2000  B.  Ms Dos 

C.  Linux  D. Ms Windows 7 

Câu 150. Thuật ngữ kỹ thuật trong mua và bán hàng qua mạng Internet là gì? 
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A. Hệ thống điện tử (E-system)  

B. Mạng điện tử (E-network) 

C. Thương mại điện tử (E-commerce)  

D. Thương mại Internet (I-Commerce) 

Câu 151. 2 TeraByte  bằng bao nhiêu GigaByte  ? 

A. 1204 

B. 1024 

C. 2084 

D. 2048 

Câu 152. Tổ hợp phím  + E thực hiện lệnh nào sau đây? 

A. Mở cửa sổ Mycomputer    B. Mở Internet Explore 

C. Mở chế độ gõ tiếng Anh    D. Mở chương trình Excel 

Câu 153. Phát biểu nào dưới đây là sai? 

A. Winzip là phần mềm để nén và giải nén tệp tin và thư mục. 

B. MS-Windows là tên một thiết bị phần cứng. 

C. Hệ điều hành phải được cài đặt trước khi cài đặt phần mềm ứng dụng. 

D. NotePad là phần mềm soạn thảo văn bản. 

Câu 154. Phát biểu nào dưới đây là sai? 

A. Thư mục có thể chứa thư mục con và các tệp tin. 

B. Có thể tạo biểu tượng lối tắt cho thư mục. 

C. Có thể xóa một thư mục trên đĩa CD-R bằng cách chọn thư mục và nhấn nút Delete/Yes. 

D. Có thể biết được một tệp tin trên đĩa CD bao nhiêu byte. 

Câu 155. 1MB bằng bao nhiêu byte? 

A. 1024  B. 1000 C. 220 D. 210 

Câu 156. 1GB bằng bao nhiêu KB? 

A. 1024  B. 1000 C. 220 D. 210 

Câu 157. Mục đích của công việc định dạng ổ đĩa là gì? 

A. Sắp xếp lại dữ liệu trên đĩa 

B. Khôi phục lại dữ liệu trên đĩa 

C. Tạo một đĩa trắng đúng khuôn dạng để lưu trữ dữ liệu 

D. Làm cho nhiều người sử dụng có thể truy nhập được đĩa 

Câu 158. Trong Windows 7, biểu tượng Recycle Bin là: 

A. Một chương trình tiện ích để quản lý tập tin và thư mục  
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B. Nơi lưu trữ tạm thời tập tin hoặc thư mục đã bị xoá, có thể phục hồi lại  

C. Một chương trình dùng để sắp xếp, chỉnh sửa đĩa 

D. Một chương trình soạn thảo đơn giản, không cần thiết phải định dạng 

Câu 159. Để tắt máy tính đúng cách ta thực hiện thao tác nào sau đây? 

A. Chọn lệnh Start ở góc dưới bên trái màn hình nền, chọn Shutdown 

B. Tắt nguồn điện 

C. Bấm và giữ nút Power trên hộp máy 

D. Bấm nút Reset trên hộp máy 

Câu 160: Trong MS Word 2010, để sử dụng chức năng của phím Tab trong bảng biểu 

ta cần kết hợp phím Tab với phím nào? 

A. Ctrl 

B. Alt 

C. Shift 

D. Caps Lock 

Câu 161. Trong hộp thoại Page Number Format, lệnh nào sau đây dùng để thiết lập 

giá trị đánh số trang ban đầu? 

A. Start At 

B. Continue from previous section 

C. Include chapter number 

D. Number Format 

Câu 162. Trong hộp thoại Page Number Format, lệnh nào sau đây dùng để thiết lập 

giá trị đánh số trang kết hợp theo chương? 

A. Include chapter number  

B. Continue from previous section 

C. Start At 

D. Number Format 

Câu 163. Trong hộp thoại Page Number Format, lệnh nào sau đây dùng để định dạng 

kiểu giá trị đánh số trang? 

A. Number Format 

B. Continue from previous section 

C. Include chapter number 

D. Start At 
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Câu 164. Trong MS Word 2010, để hiệu chỉnh nút hiện hành của Smart Art về vị trí 

đằng trước và cùng với cấp hiện tại, ta sử dụng lệnh nào trong thẻ Design? 

A. Promote 

B. Demote 

C. Move Up 

D. Move Down 

Câu 165. Để thiết lập giãn cách giữa các dòng trong đoạn văn bản (Line Spacing) với 

chế độ giãn dòng đơn ta chọn lệnh nào sau đây? 

A. Single       B. Double 

C. Exactly       D. At least 

Câu 166. Để thiết lập giãn cách giữa các dòng trong đoạn văn bản (Line Spacing) với 

chế độ giãn dòng đôi ta chọn lệnh nào sau đây? 

A. Single       B. Double 

C. Exactly       D. At least 

Câu 167. Trong MS Word 2010, lệnh nào sau đây dùng để quay hướng trang văn bản? 

A. Margins        

B. Orientation 

C. Size        

D. Columns 

Câu 168. Trong MS Word 2010, lệnh nào sau đây dùng thiết lập thông số cho lề trang 

văn bản? 

A. Margins       B. Orientation 

C. Size       D. Columns 

Câu 169. Trong MS Word 2010, nhấn phím nào nào cho phép người sử dụng mở hộp 

thoại trợ giúp? 

A. F1 B. F2 C. F3 D. F4 

Câu 170. Trong Excel, để chọn toàn bộ trang bảng tính ta thực hiện thao tác nào? 

A. Nhấn tổ hợp phím Shift + A.   

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + A. 

C. Nhấn tổ hợp phím Windows + A. 

D. Di chuyển con trỏ chuột vào ô giao nhau của thanh tiêu đề dọc và thanh tiêu đề ngang rồi 

nhấp trái chuột. 

Câu 171. Trong Excel, cho biết giá trị của công thức sau đây: =ROUND(936.56,-1)? 
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A. 936.6  B. 940  

C. 936  D. Tất cả đều sai 

Câu 172. Trong Microsoft Excel thao tác nhấn chọn ô A2, giữ phím Shift và nhấp tiếp 

vào ô D7 có ý nghĩa gì? 

A. Chọn 2 ô A2 và D7 

B. Chọn vùng A2:D7 

C. Sao chép dữ liệu từ ô A2 sang ô D7 

D. Di chuyển dữ liệu từ ô A2 sang ô D7 

Câu 173. Hãy chỉ ra công thức hoặc hàm bị sử dụng sai (không cần tính kết quả) sau 

đây? 

A. = MOD(0,1Câu ).  

B. = Sum(5,6,7,D2:D7). 

C. = AVERGE(C1,C9) + MAX(D1:D4).  

D. = ROUND(SUM(D1:D19)) + MIN(0,3,1). 

Câu 174. Trong MS Excel 2010, khi cần hiệu chỉnh dữ liệu trong ô đang chọn ta nhấn 

phím gì? 

A. Esc  B. Enter  

C. F2  D. Delete 

Câu 175. Trong MS Excel 2010, thao tác nhấn chọn ô A2, giữ phím Shift và nhấn tiếp 

vào ô D7 có nghĩa là gì? 

A. Bôi đen vùng A2:D7  

B. Bôi đen 2 ô A2 và ô D7 

C. Sao chép dữ liệu từ ô A2 sang ô D7  

D. Di chuyển dữ liệu từ ô A2 sang ô D7 

Câu 176. Trong PowerPoint 2010, khi văn bản đang được trình chiếu mà muốn màn 

hình hiển thị màu đen, ta lựa chọn thao tác nào? 

A.Nhấn phím B 

B. Nhấn phím C 

C. Nhấn phím W 

D. Nhấn phím S 

Câu 177. Trong PowerPoint 2010, để chèn bảng biểu vào slide trong bài trình diễn văn 

bản, ta cần chọn đáp án nào? 

A. Chọn Table/Insert Table    B. Chọn Table/Insert 
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C.Chọn Insert/Table     D. Chọn Format/Table 

Câu 178. Một Byte bằng bao nhiêu bit? 

A. 4 bit  B. 8 bit  

C. 16 bit  D. 32 bit 

Câu 179. Một máy tính cung cấp dịch vụ hoặc tạo ra các tài nguyên cho các máy tính 

khác gọi là gì? 

A. Server – Máy chủ 

B. Client - Máykhách 

C. Workstation – Máy trạm 

D. Super computer - Siêu Máy tính 

Câu 180. Client là gì? 

A. Là máy tính sử dụng các dịch vụ do máy Server cung cấp 

B. Là một chương trình phần mềm yêu cầu phục vụ từ các Server 

C. Là một tập hợp các chương trình phần mềm thông thường 

D. Là một máy tính có cấu hình mạnh 

Câu 181. Bảng mã ASCII mở rộng sử dụng bao nhiêu bit để biểu diễn ký tự? 

A. 7 bit  B. 10 bit  

C. 12 bit  D. 8 bit 

Câu 182. Máy vi tính bị nhiễm virus khi nào? 

A. Khi trao đổi thông tin qua mạng giữa các máy tính. 

B. Khi trao đổi thông tin qua các thiết bị lưu trữ (USB, đĩa cứng, đĩa quang,…) giữa các 

máy tính. 

C. Khi tải các tệp tin một cách tràn lan trên mạng Internet. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 183. Firewall (tường lửa) được xây dựng với mục đích gì?   

A. Ngăn chặn việc download chương trình về máy tính 

B. Bảo vệ máy tính chống lại sự xâm nhập trái phép từ bên ngoài 

C. Ngăn chặn việc upload chương trình từ server 

D. Ngăn chặn người dùng sử dụng máy tính  

Câu 184. Người truy cập trái phép vào hệ thống thông tin của công ty và lấy cắp thông 

tin được gọi là gì? 

A. Docker   B. Hacker  C. Cracker  D. Staker 



31 

 

Câu 185. Khi đang sử dụng máy tính chạy trên Hệ điều hành Windows 7, để đăng 

nhập lại vào Hệ điều hành bằng một tài khoản khác ta chọn chức năng nào sau đây? 

A. Restart  B. Hibernate  C. Switch user  D. Shutdown 

Câu 186. Lệnh PING dùng để làm gì? 

A. Kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không 

B. Kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không 

C. Các phương án khác đều đúng 

D. Kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không 

Câu 187. WWW là viết tắt của cụm từ nào? 

A. World Wide Web 

B. World Wide Wed 

C. World Wild Wed 

D. Word Wide Web 

Câu 188. Thao tác nào là 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 189. Để tránh việc truy cập thông tin trái phép trên mạng máy tính người ta 

thường làm gì?  

A. Giới hạn quyền truy cập với người dùng bằng tên và mật khẩu truy cập 

B. Mã hóa dữ liệu 

C. Cài đặt các phần mềm tường lửa 

D. Đáp án A, B, C đều đúng 

Câu 190. Trong Gmail, để soạn thư, nhấn nút lệnh nào sau đây?  

A. Relpy  B. Forward  C. Compose  D. Attach files 

Câu 191. Điều nào sau đây là lợi thế của thư điện tử so với thư tín gửi qua đường bưu 

điện? 

A. Tốc độ chuyển thư nhanh. 

B. Có thể chuyển được lượng văn bản lớn hơn nhớ chức năng gắn kèm. 

C. Thư điện tử luôn có độ an toàn dữ liệu cao hơn. 

D. Thư điện tử luôn luôn được phân phát. 

Câu 192. Download có nghĩa là gì? 

A. Tải file dữ liệu  B. Đang tải   C. Không tải   D. Trực tuyến 
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Câu 193. Đơn vị đo thông tin trong máy tính là gì? 

A. Hz   B. KHz   C. GHz   D. bit 

Câu 194. Làm việc với máy tính trong trường hợp nào sẽ có hại cho mắt của người làm 

việc? 

A. Làm việc trong bóng tối 

B. Để ánh sáng chói chiếu thẳng trực diện vào màn hình 

C. Ngồi làm việc liên tục với máy tính trong thời gian dài (trên 30 phút liên tục) 

D. Các đáp án trên đều đúng. 

Câu 195. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. GUI là viết tắt của Graphic User Interface  

B. GUI là viết tắt của Graphic User Index 

C. GUI là viết tắt của Guide User Index  

D. GUI là viết tắt của Guide User Indication 

Câu 196. Projector là thiết bị dùng để làm gì? 

A. Kết nối dữ liệu với usb B. Nhập dữ liệu vào máy tính 

C. Nối các máy tính với nhau D. Dùng để phóng to màn hình máy tính và  

      hiển thị trên một màn chắn sáng. 

Câu 197. Đâu là bộ xử lý trung tâm? 

A.  CPU B.  RAM C.  Hardisk  D.  ROM 

Câu 198. Trong máy tính đơn vị thấp nhất dùng để đo thông tin là gì? 

A. Byte B. Bit C. Gram D. Bity 

Câu 199. 2 KB bằng bao nhiêu Byte? 

A. 1024 Byte B. 3072 Byte C. 2048 Byte D. 7032 Byte 

Câu 200.  Để nhìn thấy các máy tính trong mạng nội bộ, chọn biểu tượng có tên nào 

sau đây? 

A. My Network Places B. My Documents C. My Computer D. My Network 

 


