
 

 

 

Pilihan Ganda : Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, d atau e yang tepat! 

1. Berikut ini adalah prosedur mematikan komputer pada sistem operasi windows 7 yaitu … 

a. Klik Start → klik shut down  d. Klik Start → klik shut down→ klik sleep 

b. Klik Start → klik shut down→ klik log off e. Klik Start → klik turn off → klik stand by 

c. Klik Start → klik turn off→ klik restart 

2. Mengaktifkan ulang computer yang awalnya sudah aktif disebut … 

a. Shutdown   c. Command line interface e. Restart 

b. Cold booting  d. Linux 

3. Berikut ini yang bukan merupakan bahaya/akibat yang ditimbulkan jika mematikan 

komputer tidak sesuai prosedur … 

a. Kerusakan pada hardware internal komputer 

b. Adanya software yang rusak karena file yang corrupt 

c. Hasil pekerjaan hilang 

d. Kerusakan pada sistem operasi 

e. Komputer mudah terserang virus 

4. Perangkat komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi gambar adalah... 

a. LAN Card   c. VGA Card  e. Sound Card 

b. WiFi Card   d. Audio Card 

5. Perangkat penyimpanan disebut juga dengan …. 

a. Output devices  c. Hardware  e. Software 

b. Input devices  d. Storage devices 

6. Yang tidak termasuk perangkat lunak aplikasi pengolah kata adalah …. 

a. Microsoft Word 2007 c. Abiword  e. Adobe Photoshop 

b. Openoffice.org  d. Notepad 

7. Lambang © merupakan simbol .... 

a. Hak paten   c. Hak cipta  e. Hak siar 

b. Hak dagang  d. Hak veto 

8. Jarak layar dengan mata harus dapat diatur agar nyaman. Jangkauan yang disarankan 

adalah… 

a. 25-30 cm                          c. 35-50 cm  e. 45-50 cm                          

b. 45-80 cm   d. 55-90 cm 

9. Perlengkapan K3 yang seharusnya ada di dalam lab komputer yaitu … 

a. Minyak kayu putih  c. Karpet  e. Komputer 

b. Kipas angin  d. Tabung Pemadam Kebakaran 

10. Suatu karakteristik dari suatu file yang meliputi nama, type, ukuran, atribut, dan tanggal 

pembuatan file serta program untuk membukanya disebut …. 

a. history file                         c. Property file  e. Backup file                        

b. Report file   d. Master file 

11. Submenu yang berfungsi memasukkan latar belakang warna atau objek gambar pada 

halaman adalah …. 

a. Insert page   c. Page background e. Page sat up 

b. Switch page  d. Insert ClipArt 

12. Rata kiri dan kanan (justify) dapat dilakukan dengan kombinasi keyboard.... 

a. Ctrl + E   c. Ctrl + J  e. Ctrl + L 

b. Ctrl + R   d. Ctrl + K 



 

 

13. Alat yang berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat sinyal adalah … 

a. Router   c. Gateway  e. Modem 

b. Repeater   d. NIC 

14. Konfigurasi sambungan ke internet secara garis besar adalah … 

a. Internet – modem – komputer  d. Modem – komputer – internet 

b. Router – modem – internet  e. Komputer – modem – router 

c. Komputer – modem – internet 

15. Untuk menghentikan hubungan dengan ISP dapat dilakukan dengan cara …. 

a. Klik File-Close    d. Klik ikon aktif Connected to 

b. Tekan tombol Alt+F4   e. Klik dua kali ikon Control Menu 

c. Klik file – menu  

16. Berikut ini yang bukan perangkat lunak Web Browser adalah …. 

a. Netscape navigator c. Internet explorer e. Mosaik 

b. Window explorer  d. Safary 

17. Kotak isian yang digunakan untuk menulis alamat WebSite adalah …. 

a. Toolbar   c. Search  e. Situs 

b. Address   d. URL 

18. Orang yang sedang menjelajah dunia maya biasa disebut … 

a. Browser   c. Server  e. Netter 

b. Pager   d. Chatter 

19. Web Browser produksi perusahaan Microsoft … 

a. Internet Exploler  c. Mozila firefox e. Opera 

b. Google chrome  d. Blogger 

20. Apa yang dimaksud dengan Mesin pencari atau Search engine? 

a. Komponen yang melayani permintaan dan memberikan respon balik dari permintaan 

tersebut 

b. Program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang 

tersimpan dalam layanan www, ftp, publikasi milis, ataupun news group dalam sebuah 

ataupun sejumlah komputer peladen dalam suatu jaringan 

c. Hak mereka, para peneliti mempelajari sifat-sifat yang mereka gunakan, terutama untuk 

meningkatkan pencarian yang dihasilkan oleh serach engine tersebut. 

d. Hasil pencarian umumnya ditampilkan dalam bentuk daftar yang seringkali diurutkan 

menurut tingkat akurasi ataupun rasio pengunjung atas suatu berkas yang disebut 

sebagai 

e. Tempat kebanyakan orang mencari sesuatu via post 

21. Yahoo (mail.yahoo.com), Google (Gmail.google.com), Hotmail (www.hotmail.com) 

merupakan jenis dari … 

a. E -mail berbasis POP c. E-Mail Berbasis WEB e. Ms Outlook Express 

b. Pegasus   d. Netscape Communicator 

22. Lampiran dalam sebuah e-mail biasa disebut … 

a. Attachment  c. Bcc   e. Cc 

b. Milserver   d. Enkrip 

23. Cara menjalankan aplikasi Microsoft Excel dengan menggunakan fasilitas shortcut yang ada 

di desktop Windows adalah …. 

a. Klik Start, pilih Programs, klik Microsoft Exel d. Double klik shortcut Excel 

b. Klik kanan shortcut Excel    e. Klik shortcut Excel 

c. Klik Start, klik Microsoft Excel 



 

 

24. Secara default, dalam lembar kerja Microsoft Excel akan menampilkan …. 

a. 1 sheet           c. 3 sheet  e. 5 sheet                    

b. 2 sheet   d. 4 sheet 

25. Dalam Microsoft Excel tipe data yang digunakan untuk mata uang, dengan format rata kiri 

adalah … 

a. Text   c. Curency  e. Accounting 

b. Number   d. Date 

26. Formula yang digunakan untuk menentukan total jumlah dalam suatu range pada microsoft 

excel adalah … 

a. SUM b. Max  c. Min  d. Average e. Count 

27. Untuk menghitung rata-rata pada suatu baris data pada Excel digunakan formula … 

a. SUM b. Max  c. Min  d. Average e. Count 

28. Untuk memindahkan atau menyalin worksheet, menu yang harus dipilih setelah klik kanan 

pada tab sheet adalah … 

a. Delete   c. Rename  e. Select all sheet 

b. Move or copy  d. Paste 

29. Dibawah ini yang bukan termasuk fungsi statistic adalah… 

a. =Sum( )   c. =count( )  e. =min( ) 

b. =Max( )   d. =if( ) 

30. Dibawah ini software pengolah gambar vektor/digital illustrator adalah… 

a. CorelDraw   c. Photoshop   e. Paintbrush 

b. Adobe After Effect  d. Adobe Flash 

31. Untuk keluar dari program aplikasi Photoshop dapat menggunakan shortcut… 

a. Alt + F1 b. Alt + F2 c. Alt + F3 d. Alt + F4 e. Alt + F5 

32. File format dari Adobe Photoshop adalah ... 

a. cdr  b. avi  c. psd  d. rgb  e. mpeg 

33. Untuk menentukan transparant gambar pada Photoshop maka digunakan … 

a. Opacity b. Wet Edges c. Blur  d. Smudge e. Type 

34. Di bawah ini adalah kegunaan Power Point di bidang pelayanan umum, kecuali … 

a. Komunikasi berita                        d. Laporan keuangan 

b. Sertifikasi                                                         e. Gambaran sebuah ilham/ ide 

c. Training/ Pelatihan 

35. Untuk menayangkang slide persentasi pada aplikasi Microsoft PowerPoint dapat 

menggunakan tombol shortcut … 

a. F1  b. F2  c. F3  d. F4  e. F5 

36. Ikon yang berfungsi untuk mempercepat akses suatu perintah perintah pada PowerPoint 

2010 berada pada …. 

a. Ribon   c. Menu  e. Submenu  

b. Quick Acces Toolbar d. Group 

37. Untuk menyiapkan presentasi baru pada Microsoft PowePoint dengan memanfaatkan 

templates dapat dilakukan dengan mengklik tombol… 

a. Microsoft Office Button c. Slide Show  e. Review 

b. Design   d. Insert 

38. Menu Animation berfungsi untuk membuat efek animasi pada presentasi yang sedang dibuat 

dan fasilitas lain yang digunakan untuk melengkapi hasil presentasi. Berikut adalah 

perangkat yang terdapat dalam menu Animation, kecuali …. 

a. Preview   c. Star Slide Show  e. Advance Slide 



 

 

b. Transition to This Slide d. Animation 

39. Bagaimana cara membuat background pada Ms. Power Point … 

a. Format – layout   c. Format – design   e. Format – cells  

b. Format – animasi   d. Format – background 

40. Fasilitas menyisipkan nomor halaman slide adalah... 

a. Hyperlink   c. Object   e. Slide Number 

b. Diagram   d. Date and Time 

Essay  

41. Sebutkan 4 perangkat keras yang diperlukan untuk mengakses internet? 

42. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Downlaod, Upload dan Browsing! 

43. Jelaskan fungsi dari formula SUM, Min, Max, Average, dan Count pada Microsoft Excel 2010! 

44. Jelaskan manfaat aplikasi vektor dan bitmap kehidupan sehari-hari, khususnya dunia grafis! 

45. Sebutkan manfaat Power Point di Bidang Pelayanan Umum dan Bid. Perusahaan ! 

 


