
LATIHAN ULANGAN UMUM SEMESTER II

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat.
1. Di bawah ini unsur-unsur yang terkandung dalam

pengertian sistem operasi, kecuali ....
a. program yang mengatur perangkat keras
b. landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya
c. penghubung antara pengguna dengan perangkat

keras
d. program yang menutup detil hardware yang

sederhana
e. penyedia antarmuka yang mudah

2. Komponen utama dari sebuah sistem komputer adalah
....
a. sistem operasi
b. hardware
c. applicated software
d. brainware
e. freeware

3. Pengertian sistem operasi adalah sebagai alat yang
dapat menempatkan sumber daya secara efisien
dipandang dari sudut ....
a. pengguna
b. sistem
c. operasi
d. tujuan sistem
e. tujuan pengguna

4. Sistem operasi Windows diperkenalkan pertama kali
pada tahun
a. 1982
b. 1983
c. 1984
d. 1985
e. 1986

5. Kepanjangan dari DOS adalah
a. Disk Operating Software
b. Disk Online System
c. Data Operating Software
d. Disk Operating System
e. Data Operating System

6. Kemampuan sistem operasi untuk membuka beberapa
file atau aplikasi secara bersamaan disebut ....
a. multiline
b. multitasking
c. multipower
d. multiplayer
e. multistartup

7. Berikut ini termasuk sistem operasi open source, yaitu
....
a. Windows
b. Unix
c. Linux
d. Sun Solaris
e. MS-DOS

8. Alasan orang-orang masih jarang menggunakan sistem
operasi Linux adalah ....
a. sulit dipelajari
b. tidak user friendly
c. tidak mau repot belajar kembali
d. harganya mahal
e. close source

9. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sistem
operasi adalah di bawah ini, kecuali ....
a. mendukung (support) terhadap semua program

aplikasi
b. kemampuan penyesuaian terhadap hardware atau

periferal barn
c. mudah dalam instalasi
d. harganya murah
e. menyediakan antarmuka yang mudah

10. Yang termasuk sistem operasi yang dikembangkan oleh
IBM adalah ....
a. DUNIX
b. MINIX
c. DYNIX
d. IRIX
e. UNIX

11. Sistem operasi Windows CE digunakan pada komputer
....
a. IBM / PC
b. Calculator
c. Various
d. PDA
e. Apple Macintosh

12. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Bell Labs adalah
....
a. DUNIX
b. MINIX
c. DYNIX
d. IRIX
e. UNIX

13. Fungsi sistem operasi yang mengalokasikan sumber
daya, seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan
perangkat lainnya disebut ....
a. resource manager
b. interface
c. coordinator
d. guardian
e. optimizer

14. Fungsi sistem operasi yang mengendalikan siapa-siapa
yang berhak masuk (log) ke dalam sistem dan
mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka
kerjakan ketika telah log dalam sistem disebut ....
a. coordinator
b. guardian
c. gatekeeper
d. optimizer
e. server

15. Yang tidak termasuk dari mengabaikan prosedur dan
mematikan komputer adalah ....
a. kerusakan pada perangkat keras
b. kerusakan pada perangkat lunak
c. kerusakan pada harddisk
d. kerusakan pada software
e. kerusakan pada kabel data

16. Kepanjangan dari BIOS adalah ....
a. Basic Input Output System
b. Basic Input Output Software
c. Basic Input Online System
d. Basic Input Operating System
e. Basic Input Operating Software

17. Perintah yang telah tersimpan dalam memori yang
dipindahkan dari sistem operasi ke BIOS adalah ....
a. international command
b. power command
c. dot command



d. external command
e. internal command

18. Yang tidak termasuk file sistem operasi adalah ....
a. IO.SYS
b. MSDOS.SYS
c. IBMBIO.SYS
d. COMMAND.COM
e. CONFIG.DOC

19. Pada sistem operasi Windows XP, ketika komputer
mengalami hang, dapat diatasi dengan cars menekan
tombol keyboard ....
a. Shift + Alt + Del
b. Ctrl + Alt + Del
c. Ctrl + Shift + Del
d. Ctrl + Alt + Shift
e. Shift + Alt + Ins

20. Di bawah ini hal yang bukan kegiatan manajemen file
yaitu ....
a. membuat folder
b. mengganti nama file
c. membuat shortcut
d. mengopi file
e. mengetik Surat

21. Istilah menekan dan melepas kembali tombol kiri mouse
satu kah disebut
a. click
b. double click
c. right click
d. drag
e. point

22. Menggeser kursor mouse (pointer) pada item tertentu
disebut ....
a. click
b. double click
c. right click
d. drag
e. point

23. Klik kanan (right click) pada aplikasi digunakan sebagai
jalan pintas dalam memanggil menu tertentu yang
disebut menu
a. pull-down
b. menu bar
c. toolbar
d. shortcut
e. on-off menu

24. Menu dalam bentuk teks, yang berisi perintah yang
dikelompokkan berdasarkan fungsi atau kesamaan
perintah disebut ....
a. pull-down
b. pop-up
c. on-off
d. toolbar
e. ikon

25. Untuk mengaktifkan menu Format dengan
menggunakan keyboard, dilakukan dengan menekan ....
a. Alt + F
b. Alt + 0
c. Alt + E
d. Alt + R
e. Alt + A

26. Submenu dari menu pull-down adalah ....
a. menu on-off
b. menu cascading
c. menu pop-up

d. menu toolbar
e. menu bar

27. Ruangan yang digunakan untuk menyimpan dan
mengelompokkan file-file yang sejenis disebut ....
a. file
b. data
c. folder
d. harddisk
e. disket

28. Setiap software memiliki identitas masing-masing dalam
pemberian nama file. Identitas ini dapat dikenal melalui
....
a. nama file
b. ekstensi file
c. panjang file
d. ukuran file
e. bentuk file

29. Yang bukan persyaratan nama file pada sistem operasi
Windows adalah
a. nama file tidak boleh sama dalam satu direktori

atau folder
b. panjang file maksimal 255 karakter
c. dipisahkan oleh titik antara nama file dengan

ekstensinya.
d. nama file boleh menggunakan space
e. nama file tidak boleh menggunakan space

30. Pernyataan yang boleh dilakukan terhadap file sistem
bawaan sistem operasi adalah ....
a. file tersebut boleh dihapus
b. file tersebut boleh diedit isinya
c. file tersebut boleh diganti namanya
d. file tersebut tidak boleh diganti namanya
e. file tersebut tidak boleh dilihat

31. Dalam mengganti nama file atau direktori klik file atau
folder tersebut, selanjutnya dapat menekan keyboard
function key ....
a. F1
b. F2
c. F3
d. F4
e. F5

32. Dalam Command Prompt, untuk memformat disket A,
perintah yang dapat dilakukan adalah ....
a. Format A:
b. Format B:
c. Format C:
d. Format C: A:
e. Format A: C:

33. Untuk melakukan pengopian file atau folder dari
harddisk ke media penyimpanan lainnya, sebaiknya
menggunakan menu ....
a. File
b. Format
c. Edit
d. View
e. Tools

34. Perhatikan perintah berikut:
 Buka Windows Explorer
 Pilih 3½ Floppy A
 Pilih file yang akan dikopi
 Klik menu
 Klik Send To Folder
Menu yang tepat untuk melengkapi perintah di atas
adalah ....



a. File
b. Edit
c. Copy
d. Paste
e. Format

35. Perhatikan perintah berikut:
 Buka Windows Explorer
 Pilih drive/ directory pada hard-disk
 Pilih file atau folder yang akan. dikopi
 Klik menu
 Pilih Send To
Menu yang tepat untuk melengkapi perintah di atas
adalah ....
a. File
b. Edit
c. C. Copy
d. Paste
e. Tools

36. Yang tidak termasuk dalam kegiatan setting peripheral
adalah ....
a. setting printer
b. setting monitor
c. setting regional
d. deteksi hardware baru
e. mengganti nama file

37. Di bawah ini hal-hal yang menyebabkan printer tidak
berfungsi, kecuali
a. kabel data printer ke CPU belum tersambung

dengan benar
b. harga printer murah
c. driver printer belum terinstall
d. setting printer belum benar
e. kabel power listrik ke printer belum terhubung

38. Pada saat melakukan setting printer, apabila jenis
printer yang dimaksud sudah diinstall dan printer
tersebut akan digunakan seterusnya, kita dapat
melakukan printah ....
a. klik menu File-Open
b. klik menu File-Set as Default Printer
c. klik menu File-Printing Preference
d. klik menu File-Pause Printing
e. klik menu File-Sharing

39. Pada menu Printer Task, apabila kita ingin menginstall
printer baru, yaitu dengan memilih . .
a. Add a printer
b. Select printing preference
c. Pause printing
d. Share this printer
e. Set printer properties

40. Untuk memberikan suasana yang tidak membosankan
dalam tampilan monitor, kita dapat mengubah pada
bagian....
a. Resolution
b. Screen Saver
c. Theme
d. Desktop
e. Theme dan desktop

41. Fasilitas setting monitor yang berfungsi sebagai
pengaman dan pelindung monitor dari hantaman
elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi adalah
....
a. Desktop
b. Theme
c. Background

d. Resolution
e. Screen Saver

42. Resolusi yang ideal untuk ukuran. monitor 15" adalah ....
a. 600 x 400 pixel
b. 800 x 600 pixel
c. 1024 x 768 pixel
d. 1152 x 864 pixel
e. 1280 x 1024 pixel

43. Pada pengaturan monitor (Display Properties), tab yang
berfungsi untuk mengatur tampilan. jendela (window)
dan. tombol (button), warns bingkai jendela, dan ukuran
huruf menu ikon adalah ....
a. Themes
b. Desktop
c. Screen Saver
d. Appearance
e. Setting

44. Bila tampilan jendela Control Panel ingin ditampilkan
dengan semua ikon yang dimilikinya maka pada task
Control Panel kits memilih
a. Switch to Classic View
b. Windows Update
c. Other Control Panel Options
d. Help and Support
e. Close

45. Pada pengaturan tanggal dan waktu, untuk menentukan
area waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta, terdapat pada tab
....
a. Date & Time
b. Time Zone
c. Internet Time
d. Intranet Time
e. Time Regional

46. Untuk menghasilkan format angka 1.200,50 maka.
Regional Options-Standard and formats yang tepat
adalah ....
a. Indonesian
b. English (US)
c. Finlandia
d. English (Philipines)
e. Mongolia

47. Untuk menentukan satuan mata uang, pada Customize
Regional Options dengan memilih tab ....
a. Numbers
b. Currency
c. Time
d. Date
e. Symbol

48. Dalam menentukan hak akses pengguna. dalam
Windows XP, adalah
a. Guest
b. User
c. Administrator
d. User dan Guest
e. ASP.Net Machine

49. Untuk menentukan pengguna Limited dan
Administrator terdapat pada opsi ....
a. New Account
b. Create Account
c. User Account
d. Account Type
e. Change an Account

50. Paket pengolah kata yang merupakan bawaan sistem
operasi Windows XP adalah ....



a. Star Office
b. Microsoft Word
c. Ami Pro
d. WordPad
e. WordStar

51. Sistem operasi yang baik adalah di bawah ini, kecuali ....
a. mampu memecahkan masalah dalam pengelolaan

informasi
b. mampu menyesuaikan bermacam-macam

hardware
c. mampu menyesuaikan bermacam-macam periferal
d. menyediakan lingkungan bersahabat (user friendly)
e. tidak dapat digunakan oleh semua orang

52. Perhatikan perintah di bawah ini.
 Klik menu Start
 Point All Programs
 Point Accessories
 …..
 Klik System Information
Perintah di atas adalah untuk melihat informasi tentang
sistem komputer. Titik-titik yang tepat untuk
melengkapi perintah tersebut adalah
a. Properties
b. System tools
c. Control panel
d. Notepad
e. dxdiag

53. Untuk mengubah tampilan Calculator sederhana
menjadi Scientific, melalui menu....
a. Edit
b. Tools
c. Format
d. Data
e. View

54. Menu dalam WordPad yang berfungsi untuk melakukan
operasi operasi file atau dokumen adalah
a. menu File
b. menu Edit
c. menu View
d. menu Insert
e. menu Format

55.
Toolbars WordPad di atas disebut dengan toolbars ...
a. Standard
b. Formatting
c. Drawing
d. Picture
e. Mail Merge

56. Fasilitas pengelolaan informasi dengan mendesain
gambar yang merupakan bawaan dari sistem operasi
Windows XP adalah ....
a. Photoshop
b. Corel Draw
c. Paint
d. Gimp,
e. AutoCad

57. Untuk menggambar lingkaran dengan Paint dapat
menggunakan toolbox ....
a. Curve
b. Brush
c. Rectangle
d. Ellipse
e. Line

58. Toolbox ikon yang digunakan untuk membuat sudut
lengkung adalah
a. Magnifier
b. Brush
c. Air Brush
d. Curve
e. Rounded Rectangle

59. Berikut adalah sistem operasi yang berbasis
grafik/gambar, kecuali ……
a. Windows
b. Linux
c. Apple’s system
d. Machintos
e. DOS

60. Penghubung antara pengguna komputer dengan
perangkat keras komputer disebut ……
a. sistem operasi
b. sistem aplikasi
c. program aplikasi
d. program operasi
e. sistem hubungan

61. Program yang pertama kali dan terakhir kali dapat
dijalankan oleh komputer disebut ……
a. sistem operasi
b. sistem aplikasi
c. program aplikasi
d. program operasi
e. sistem hubungan

62. Program awal yang harus dijalankan oleh komputer
pada saat booting disebut ……
a. booter
b. sistem boot
c. booting operation
d. boostrap
e. sistem operasi

63. Kontrol program yang terdapat di dalam ROM dikenal
dengan istilah ……
a. ROM control program
b. Bootstram
c. BIOS
d. Booter
e. semua jawaban salah

64. Berikut ini yang bukan sifat-sifat BIOS adalah ……
a. mengidentifikasi set program untuk memboot

komputer
b. tersimpan secara permanen para ROM
c. digunakan microprosessor untuk menjalankan

komputer
d. mengatur aliran data antara sistem operasi
e. mengontrol jalannya sistem operasi

65. Yang dimaksud dengan perintah internal adalah ……
a. perintah yang terdapat di dalam sistem operasi
b. perintah yang terdapat di dalam BIOS
c. perintah yang tertulis dalam bentuk file
d. perintah yang tersembunyi dan langsung dijalankan

oleh sistem operasi
e. semua jawaban salah

66. Cara memberikan perintah pada sistem operasi berbasis
teks seperti DOS adalah ……
a. mengklik ikon
b. menuliskan perintah tesebut
c. mengklik dan menuliskan perintah
d. melalui audio
e. semua jawaban salah

a. Star Office
b. Microsoft Word
c. Ami Pro
d. WordPad
e. WordStar

51. Sistem operasi yang baik adalah di bawah ini, kecuali ....
a. mampu memecahkan masalah dalam pengelolaan

informasi
b. mampu menyesuaikan bermacam-macam

hardware
c. mampu menyesuaikan bermacam-macam periferal
d. menyediakan lingkungan bersahabat (user friendly)
e. tidak dapat digunakan oleh semua orang

52. Perhatikan perintah di bawah ini.
 Klik menu Start
 Point All Programs
 Point Accessories
 …..
 Klik System Information
Perintah di atas adalah untuk melihat informasi tentang
sistem komputer. Titik-titik yang tepat untuk
melengkapi perintah tersebut adalah
a. Properties
b. System tools
c. Control panel
d. Notepad
e. dxdiag

53. Untuk mengubah tampilan Calculator sederhana
menjadi Scientific, melalui menu....
a. Edit
b. Tools
c. Format
d. Data
e. View

54. Menu dalam WordPad yang berfungsi untuk melakukan
operasi operasi file atau dokumen adalah
a. menu File
b. menu Edit
c. menu View
d. menu Insert
e. menu Format

55.
Toolbars WordPad di atas disebut dengan toolbars ...
a. Standard
b. Formatting
c. Drawing
d. Picture
e. Mail Merge

56. Fasilitas pengelolaan informasi dengan mendesain
gambar yang merupakan bawaan dari sistem operasi
Windows XP adalah ....
a. Photoshop
b. Corel Draw
c. Paint
d. Gimp,
e. AutoCad

57. Untuk menggambar lingkaran dengan Paint dapat
menggunakan toolbox ....
a. Curve
b. Brush
c. Rectangle
d. Ellipse
e. Line

58. Toolbox ikon yang digunakan untuk membuat sudut
lengkung adalah
a. Magnifier
b. Brush
c. Air Brush
d. Curve
e. Rounded Rectangle

59. Berikut adalah sistem operasi yang berbasis
grafik/gambar, kecuali ……
a. Windows
b. Linux
c. Apple’s system
d. Machintos
e. DOS

60. Penghubung antara pengguna komputer dengan
perangkat keras komputer disebut ……
a. sistem operasi
b. sistem aplikasi
c. program aplikasi
d. program operasi
e. sistem hubungan

61. Program yang pertama kali dan terakhir kali dapat
dijalankan oleh komputer disebut ……
a. sistem operasi
b. sistem aplikasi
c. program aplikasi
d. program operasi
e. sistem hubungan

62. Program awal yang harus dijalankan oleh komputer
pada saat booting disebut ……
a. booter
b. sistem boot
c. booting operation
d. boostrap
e. sistem operasi

63. Kontrol program yang terdapat di dalam ROM dikenal
dengan istilah ……
a. ROM control program
b. Bootstram
c. BIOS
d. Booter
e. semua jawaban salah

64. Berikut ini yang bukan sifat-sifat BIOS adalah ……
a. mengidentifikasi set program untuk memboot

komputer
b. tersimpan secara permanen para ROM
c. digunakan microprosessor untuk menjalankan

komputer
d. mengatur aliran data antara sistem operasi
e. mengontrol jalannya sistem operasi

65. Yang dimaksud dengan perintah internal adalah ……
a. perintah yang terdapat di dalam sistem operasi
b. perintah yang terdapat di dalam BIOS
c. perintah yang tertulis dalam bentuk file
d. perintah yang tersembunyi dan langsung dijalankan

oleh sistem operasi
e. semua jawaban salah

66. Cara memberikan perintah pada sistem operasi berbasis
teks seperti DOS adalah ……
a. mengklik ikon
b. menuliskan perintah tesebut
c. mengklik dan menuliskan perintah
d. melalui audio
e. semua jawaban salah

a. Star Office
b. Microsoft Word
c. Ami Pro
d. WordPad
e. WordStar

51. Sistem operasi yang baik adalah di bawah ini, kecuali ....
a. mampu memecahkan masalah dalam pengelolaan

informasi
b. mampu menyesuaikan bermacam-macam

hardware
c. mampu menyesuaikan bermacam-macam periferal
d. menyediakan lingkungan bersahabat (user friendly)
e. tidak dapat digunakan oleh semua orang

52. Perhatikan perintah di bawah ini.
 Klik menu Start
 Point All Programs
 Point Accessories
 …..
 Klik System Information
Perintah di atas adalah untuk melihat informasi tentang
sistem komputer. Titik-titik yang tepat untuk
melengkapi perintah tersebut adalah
a. Properties
b. System tools
c. Control panel
d. Notepad
e. dxdiag

53. Untuk mengubah tampilan Calculator sederhana
menjadi Scientific, melalui menu....
a. Edit
b. Tools
c. Format
d. Data
e. View

54. Menu dalam WordPad yang berfungsi untuk melakukan
operasi operasi file atau dokumen adalah
a. menu File
b. menu Edit
c. menu View
d. menu Insert
e. menu Format

55.
Toolbars WordPad di atas disebut dengan toolbars ...
a. Standard
b. Formatting
c. Drawing
d. Picture
e. Mail Merge

56. Fasilitas pengelolaan informasi dengan mendesain
gambar yang merupakan bawaan dari sistem operasi
Windows XP adalah ....
a. Photoshop
b. Corel Draw
c. Paint
d. Gimp,
e. AutoCad

57. Untuk menggambar lingkaran dengan Paint dapat
menggunakan toolbox ....
a. Curve
b. Brush
c. Rectangle
d. Ellipse
e. Line

58. Toolbox ikon yang digunakan untuk membuat sudut
lengkung adalah
a. Magnifier
b. Brush
c. Air Brush
d. Curve
e. Rounded Rectangle

59. Berikut adalah sistem operasi yang berbasis
grafik/gambar, kecuali ……
a. Windows
b. Linux
c. Apple’s system
d. Machintos
e. DOS

60. Penghubung antara pengguna komputer dengan
perangkat keras komputer disebut ……
a. sistem operasi
b. sistem aplikasi
c. program aplikasi
d. program operasi
e. sistem hubungan

61. Program yang pertama kali dan terakhir kali dapat
dijalankan oleh komputer disebut ……
a. sistem operasi
b. sistem aplikasi
c. program aplikasi
d. program operasi
e. sistem hubungan

62. Program awal yang harus dijalankan oleh komputer
pada saat booting disebut ……
a. booter
b. sistem boot
c. booting operation
d. boostrap
e. sistem operasi

63. Kontrol program yang terdapat di dalam ROM dikenal
dengan istilah ……
a. ROM control program
b. Bootstram
c. BIOS
d. Booter
e. semua jawaban salah

64. Berikut ini yang bukan sifat-sifat BIOS adalah ……
a. mengidentifikasi set program untuk memboot

komputer
b. tersimpan secara permanen para ROM
c. digunakan microprosessor untuk menjalankan

komputer
d. mengatur aliran data antara sistem operasi
e. mengontrol jalannya sistem operasi

65. Yang dimaksud dengan perintah internal adalah ……
a. perintah yang terdapat di dalam sistem operasi
b. perintah yang terdapat di dalam BIOS
c. perintah yang tertulis dalam bentuk file
d. perintah yang tersembunyi dan langsung dijalankan

oleh sistem operasi
e. semua jawaban salah

66. Cara memberikan perintah pada sistem operasi berbasis
teks seperti DOS adalah ……
a. mengklik ikon
b. menuliskan perintah tesebut
c. mengklik dan menuliskan perintah
d. melalui audio
e. semua jawaban salah



67. Di bawah ini yang termasuk perintah eksternal adalah
……
a. RENAME
b. VOL
c. VER
d. DATE
e. CHKDSK

68. Berikut adalah istilah-istilah yang terdapat pada
pengoperasian mouse, kecuali ……
a. click
b. double click
c. drag
d. triple click
e. pull

69. Yang merupakan langkah untuk  membuat folder adalah
……
a. klik file  View  Folder
b. klik kanan  View  Folder
c. Double klik  New  Folder
d. New  Folder  klik
e. Klik kanan  New  Folder

70. Salinan file yang dibuat komputer disebut ……
a. file archip
b. file back up
c. history file
d. template file
e. report file

71. Membuat jalur/track pada disket atau harddisk dengan
program tertentu disebut ……
a. Mendrag
b. Menscan
c. Memformat
d. Mentrack
e. Me-rename

72. Perintah yang digunakan untuk memberikan nama pada
suatu drive adalah ……
a. name
b. rename
c. address
d. label
e. volume

73. Perintah yang digunakan untuk mengubah nama file
atau folder adalah ……
a. name
b. rename
c. address
d. label
e. volume

74. Untuk memformat dengan cepat (menghapus saja),
perintah yang dipilih pada kotak dialog format adalah
……
a. quick (erase)
b. full
c. copy system files only
d. fast
e. fast format

75. Jika suatu file didrag (diseret) dari suatu folder ke folder
yang lain, yang terjadi adalah ……
a. file tersebut akan berpindah
b. file tersebut akan tersalin
c. file tersebut akan hilang
d. file tersebut akan berganti nama
e. file tersebut akan tertutup

76. Bagian program Windows yang merupakan pusat

pengaturan periferal adalah ……
a. Windows Explorer
b. Dekstop
c. Control Panel
d. Accecories
e. Program Files

77. Printer yang paling sesuai untuk mencetak pada kertas
continuos sheet adalah ……
a. Printer Bublejet
b. Printer warna
c. Printer Laser
d. Printer Tinta
e. Printer pita dotmatrix

78. Program pengendali Hardware disebut ……
a. Driver
b. Operating Hardware
c. Printer
d. Holder
e. Software

79. Urutan perintah untuk Setting Printer tampilan desktop
adalah ……
a. Start, Setting, Printers
b. Printers, Setting
c. Start, Setting
d. Start, Printer
e. Set, Printer

80. Baik tidaknya kualitas suatu monitor biasanya
ditentukan oleh …… monitor
a. merk
b. harga
c. asal produksi
d. tingkat resolusi
e. tabung

81. Di antara kelima jenis monitor berikut ini yang tergolong
paling baik teknologinya adalah ……
a. MDA
b. SVGA
c. EGA
d. VGA
e. CGA

82. Fitur-fitur di bawah ini diatur melalui kotak dialog
regional Setting, kecuali ……
a. menyusun angka
b. mata uang
c. tanggal
d. waktu
e. pengukuran

83. Pengaturan mata uang meliputi hal-hal berikut ini,
kecuali ……
a. symbol mata uang
b. style penomoran
c. posisi symbol mata uang
d. format penomoran negatif
e. symbol desimal

84. Di bawah ini, yang termasuk dalam kategori X Window
System adalah . . . .
a. perintah cd
b. perintah mv
c. Gnome
d. CLI
e. distro

85. Perintah Linux dapat kita inputkan melalui modus CLI
yang merupakan singkatan dari . . . .
a. command line international



b. corporate Linux international
c. command line interface
d. connection Linux internet
e. corporate Linux interface

86. Peritah untuk mencari suatu file dalam sistem operasi
Linux adalah . . . .
a. cd
b. find
c. scan
d. mv
e. cp

87. Salah satu keunggulan GNOME sehingga banyak
digunakan oleh para pemakai Linux adalah . . . .
a. mudah digunakan
b. bersifat tidak gratis
c. berjalan di sistem operasi Windows
d. tidak memakai lisensi
e. boleh dibajak

88. Di bawah ini, yang merupakan nama distribusi Linux
adalah . . . .
a. KDE
b. Enlightenment
c. Debian
d. CLI
e. IceWM

89. Perintah untuk menghapus file dalam sistem operasi
Linux adalah . . .
a. cd
b. cp
c. rm
d. find
e. cat

90. Distribusi Linux biasanya merupakan varian dari
distribusi Linux yang telah ada sebelumnya. Di bawah
ini, yang merupakan varian dari Linux RedHat adalah . . .
.
a. Ubuntu
b. Kubuntu
c. Slackware
d. Debian
e. Fedora Core

91. Direktori yang berisi file-file konfigurasi sistem pada
sistem operasi Linux adalah . . . .
a. bin
b. sbin
c. var
d. etc
e. home

92. Dalam sistem operasi Linux, perintah untuk
menggandakan suatu file adalah . . . .
a. cp
b. mv
c. rm
d. rmdir
e. cd

93. Selain dapat dijalankan dengan modus command line,
sistem operasi Linux juga dapat dijalankan dalam modus
grafis atau gambar yang dikenal dengan istilah . . . .
a. panel
b. booting
c. GUI
d. preference
e. aplications

94. Nama menu atau aplikasi untuk mengubah gambar

desktop atau wallpaper background adalah . . . .
a. Network
b. Home
c. Places
d. Appearance
e. Printer

95. Sistem operasi Linux dapat digunakan oleh banyak user
yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Menu untuk
mendaftarkan user baru adalah . . . .
a. About Me
b. User Setting
c. Date Time
d. Network
e. Accessories

96. Saat Anda membuka file browser, akan tampak ikon
bernama File System. Jika kemudian Anda memilih File
System maka yang akan terlihat adalah . . .
a. CD ROM
b. USB disk
c. file hidden
d. seluruh direktori bagian atas
e. Internet

97. Setiap file atau folder memiliki batasan akses yang
artinya tidak setiap user dapat mengaksesnya secara
bebas. Dalam istilah Linux hal ini disebut . . . .
a. file permission
b. user login
c. user logout
d. other
e. group

98. Sebuah folder yang yang dapat diakses dan dapat
dimasuki sebuah file disebut memiliki hak akses . . . .
a. read dan write
b. execute
c. write
d. read
e. create folder

99. Untuk membuat folder dari file browser kita harus
menggunakan perintah . . . .
a. delete
b. create
c. cut
d. paste
e. copy

100.Suatu folder yang dapat diakses oleh orang lain berarti
bebas diakses. Orang lain dalam sistem hak akses di
Linux disebut . . . .
a. group
b. user
c. write
d. other
e. owner

101.Aplikasi Microsoft Word 2003 dapat berjalan pada
beberapa sistem operasi di bawah ini, kecuali …….
a. Windows 98
b. Windows 2000
c. Windows ME
d. Windows XP
e. Windows 3.11

102.Contoh program aplikasi berbasis teks (Character User
Interface) yang memiliki fungsi yang sama dengan
Microsoft Word sebagai pengolah kata adalah ....
a. WordStar Professional
b. WordPerfect For Windows



c. WordPad
d. Notepad
e. Excel

103.Yang bukan termasuk release Microsoft Word adalah ....
a. OpenOffice
b. Word 6.0
c. Word 97
d. Word 2000
e. Word 200

104.Microsoft Office 4.3 mulai diperkenalkan dan digunakan
pada sistem operasi ....
a. Windows 2.0
b. Windows 3.0
c. Windows 3.1
d. Windows 3.11 Workgroup
e. Windows 98

105.Yang tidak termasuk dalam paket Microsoft Office 2003
adalah
a. Word
b. Lotus
c. Excel
d. PowerPoint
e. Access

106.Yang tidak termasuk dalam keunggulan Microsoft Word
2003 adalah
a. membuat tabel
b. menyisipkan gambar
c. menyisipkan grafik
d. membuat halaman web
e. menggambar konstruksi bangunan dan mesin

107.Aplikasi Microsoft Office setelah di-install dalam
harddisk komputer akan menempati direktori ....
a. C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
b. C:\Windows\Microsoft Office\Office11
c. C:\Windows\System\Microsoft Office\Office11
d. C:\Windows\System32\Microsoft Office\Office11
e. C:\Program Files\System\Microsoft Office\Office11

108.
Gambar diatas disebut dengan
a. formatting
b. drawing
c. menu bar
d. status bar
e. toolbar

109.
Bagian dari lembar pengolah kata di atas ini disebut
dengan....
a. control box
b. menu box
c. menu bar
d. title bar
e. status bar

110.Untuk mengaktifkan Microsoft Word menggunakan
shortcut, langkahnya adalah ....
a. klik shortcut
b. klik ganda shortcut
c. klik Start menu
d. klik File - New - Shortcut
e. drag shortcut

111.Menu dalam Microsoft Word yang berbentuk tulisan di
mana salah satu hurufnya terdapat garis bawah, disebut
dengan menu ....

a. pull-down
b. toolbar
c. toolbar formatting
d. formatting
e. standar

112.Salah satu menu yang dimiliki oleh Microsoft Word
adalah menu Format. Apabila Anda akan menggunakan
menu tersebut dengan menggunakan keyboard, Anda
menekan tombol
a. ALT + F
b. ALT + 0
c. ALT + I
d. ALT + V
e. ALT + A

113.Submenu dari menu pull-down disebut dengan ....
a. menu pull-down
b. menu toolbar
c. menu formatting
d. menu cascading
e. menu drawing

114.Menu ini digunakan untuk menampilkan perintah
tertentu secara cepat. Penggunaan menu ini dengan
mengklik kanan mouse pada area tertentu, disebut
dengan menu ....
a. pull-down
b. pop-up
c. cascading
d. formatting
e. drawing

115.Ukuran kertas default dalam Microsoft Word adalah ....
a. Folio 8.5" x 13"
b. A4
c. Letter 8.5" x 11"
d. B5
e. Legal

116.Secara default batas atas pengetikan dalam Microsoft
Word adalah ....
a. 1 inci
b. 2 inci
c. 3 inci
d. 4 inci
e. 5 inci

117.dalam status bar ikon tersebut menunjukkan ....
a. proses menyimpan file
b. pengecekan spelling dan grammar
c. poses dan status pencetakan
d. status track
e. status overtype

118.Ketika mengetik dengan Microsoft Word, untuk ganti
baris baru atau paragraf baru, tombol keyboard yang
ditekan adalah ....
a. ESC
b. Delete
c. End
d. Enter
e. Page Up

119.Ketika Anda selesai mengetik dengan Microsoft Word
dan akan membuat file baru kembali, sebaiknya file se-
belumnya ditutup, terlebih dahulu dengan
a. menu File - klik Exit
b. menu File - klik Close
c. menu File - klik Save
d. menu File - Import
e. menu File - klik Save As

c. WordPad
d. Notepad
e. Excel

103.Yang bukan termasuk release Microsoft Word adalah ....
a. OpenOffice
b. Word 6.0
c. Word 97
d. Word 2000
e. Word 200

104.Microsoft Office 4.3 mulai diperkenalkan dan digunakan
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b. Windows 3.0
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105.Yang tidak termasuk dalam paket Microsoft Office 2003
adalah
a. Word
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d. PowerPoint
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106.Yang tidak termasuk dalam keunggulan Microsoft Word
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b. menyisipkan gambar
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Gambar diatas disebut dengan
a. formatting
b. drawing
c. menu bar
d. status bar
e. toolbar

109.
Bagian dari lembar pengolah kata di atas ini disebut
dengan....
a. control box
b. menu box
c. menu bar
d. title bar
e. status bar
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dengan menu ....
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b. toolbar
c. toolbar formatting
d. formatting
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112.Salah satu menu yang dimiliki oleh Microsoft Word
adalah menu Format. Apabila Anda akan menggunakan
menu tersebut dengan menggunakan keyboard, Anda
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a. ALT + F
b. ALT + 0
c. ALT + I
d. ALT + V
e. ALT + A

113.Submenu dari menu pull-down disebut dengan ....
a. menu pull-down
b. menu toolbar
c. menu formatting
d. menu cascading
e. menu drawing

114.Menu ini digunakan untuk menampilkan perintah
tertentu secara cepat. Penggunaan menu ini dengan
mengklik kanan mouse pada area tertentu, disebut
dengan menu ....
a. pull-down
b. pop-up
c. cascading
d. formatting
e. drawing

115.Ukuran kertas default dalam Microsoft Word adalah ....
a. Folio 8.5" x 13"
b. A4
c. Letter 8.5" x 11"
d. B5
e. Legal

116.Secara default batas atas pengetikan dalam Microsoft
Word adalah ....
a. 1 inci
b. 2 inci
c. 3 inci
d. 4 inci
e. 5 inci

117.dalam status bar ikon tersebut menunjukkan ....
a. proses menyimpan file
b. pengecekan spelling dan grammar
c. poses dan status pencetakan
d. status track
e. status overtype

118.Ketika mengetik dengan Microsoft Word, untuk ganti
baris baru atau paragraf baru, tombol keyboard yang
ditekan adalah ....
a. ESC
b. Delete
c. End
d. Enter
e. Page Up

119.Ketika Anda selesai mengetik dengan Microsoft Word
dan akan membuat file baru kembali, sebaiknya file se-
belumnya ditutup, terlebih dahulu dengan
a. menu File - klik Exit
b. menu File - klik Close
c. menu File - klik Save
d. menu File - Import
e. menu File - klik Save As

c. WordPad
d. Notepad
e. Excel

103.Yang bukan termasuk release Microsoft Word adalah ....
a. OpenOffice
b. Word 6.0
c. Word 97
d. Word 2000
e. Word 200

104.Microsoft Office 4.3 mulai diperkenalkan dan digunakan
pada sistem operasi ....
a. Windows 2.0
b. Windows 3.0
c. Windows 3.1
d. Windows 3.11 Workgroup
e. Windows 98

105.Yang tidak termasuk dalam paket Microsoft Office 2003
adalah
a. Word
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c. Excel
d. PowerPoint
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106.Yang tidak termasuk dalam keunggulan Microsoft Word
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b. menyisipkan gambar
c. menyisipkan grafik
d. membuat halaman web
e. menggambar konstruksi bangunan dan mesin

107.Aplikasi Microsoft Office setelah di-install dalam
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a. Folio 8.5" x 13"
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c. Letter 8.5" x 11"
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a. 1 inci
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117.dalam status bar ikon tersebut menunjukkan ....
a. proses menyimpan file
b. pengecekan spelling dan grammar
c. poses dan status pencetakan
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e. status overtype

118.Ketika mengetik dengan Microsoft Word, untuk ganti
baris baru atau paragraf baru, tombol keyboard yang
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120.Fungsi dari ikon tersebut dalam. Microsoft Word
adalah ....
a. menutup file
b. menutup file dan keluar dari Word
c. menyimpan file
d. mencetak file
e. memformat file

121.Untuk membuka file yang pernah disimpan, apabila
Anda menggunakan shortcut keyboard, tombol yang
ditekan adalah ....
a. Ctrl + N
b. Ctrl + 0
c. Ctrl + S
d. Alt + R
e. Alt + F1

122.Pada kotak dialog Open, direktori atau folder tempat file
disimpan adalah ....
a. Look in
b. Save in
c. File name
d. File type
e. Tools

123.Bentuk kursor (pointer) berdiri I dapat Anda gunakan
untuk memblok teks per huruf menggunakan mouse,
yaitu dengan cara ....
a. klik
b. point
c. dobel klik
d. tripel klik
e. drag

124.Untuk memblok satu kata dengan bentuk pointer mouse
I (berdiri), yaitu dengan cara ....
a. klik
b. point
c. dobel klik
d. tripel klik
e. drag

125.Bentuk kursor (pointer) panah , aktif di sebelah kiri
naskah (left margin). Ketika mouse diklik yang terjadi
adalah....
a. memblok teks satu baris
b. memblok teks satu huruf
c. memblok teks satu paragaraf
d. memblok teks satu kalimat
e. memblok teks seluruh halaman

126.Untuk memblok teks seluruh halaman dengan
menggunakan menu adalah
a. klik menu Edit - Copy
b. klik menu Edit - Paste
c. klik menu Edit - Select All
d. klik menu Edit - Cut
e. klik menu Edit - Find

127.Menekan tombol keyboard Shift panah kiri/kanan
berarti ....
a. memblok teks per huruf
b. memblok teks satu kata
c. memblok teks per baris
d. memblok teks satu kalimat
e. memblok teks satu paragraf

128.Pada perintah mengopi teks, ketika kursor diletakkan
untuk menempatkan hasil kopi, menggunakan ....
a. klik menu Edit - Copy

b. klik menu Edit - Select All
c. klik menu Edit - Cut
d. klik menu Edit - Paste
e. klik menu Edit - Find

129.Langkah awal untuk melakukan pemindahan teks adalah
memblok teks yang akan dipindah, kemudian
dilanjutkan dengan perintah ....
a. klik menu Edit - Copy
b. klik menu Edit - Paste
c. klik menu Edit - Select All
d. klik menu Edit - Cut
e. klik menu Edit - Find

130.Istilah pengaturan paragraf sebagai batas pengetikan
disebut ....
a. Alignment
b. Indent
c. Line spacing
d. Special
e. Format

131.Fungsi perataan teks disebut dengan ……
a. Alignment
b. Indent
c. Line spacing
d. Special
e. Format

132.
Perhatikan gambar. Paragraph special pada gambar
disebut dengan ....
a. Indent
b. Line spacing
c. Justify
d. Hanging
e. First line

133.
1 2 3 4 5 6 7

Perhatikan toolbar di atas. Ikon yang berfungsi untuk
mengatur jarak baris ditunjukkan oleh nomor
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

134.Dalam kotak dialog Format Font terdapat beberapa
Effects, yang berfungsi untuk membuat huruf ataupun
font berukir timbul adalah …..
a. Shadow
b. Outline
c. Emboss
d. Engrave
e. Small caps

135.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perhatikan gambar diatas. Ikon yang berfungsi untuk
mewarnai huruf ditunjukkan oleh nomor ....
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
e. 9

136.Dalam mengubah kondisi suatu font (Change Case), di
mana terdapat beberapa pilihan, pilihan yang berarti
akan mengubah huruf menjadi kapital pada setiap satu
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e. klik menu Edit - Find

130.Istilah pengaturan paragraf sebagai batas pengetikan
disebut ....
a. Alignment
b. Indent
c. Line spacing
d. Special
e. Format

131.Fungsi perataan teks disebut dengan ……
a. Alignment
b. Indent
c. Line spacing
d. Special
e. Format

132.
Perhatikan gambar. Paragraph special pada gambar
disebut dengan ....
a. Indent
b. Line spacing
c. Justify
d. Hanging
e. First line

133.
1 2 3 4 5 6 7

Perhatikan toolbar di atas. Ikon yang berfungsi untuk
mengatur jarak baris ditunjukkan oleh nomor
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

134.Dalam kotak dialog Format Font terdapat beberapa
Effects, yang berfungsi untuk membuat huruf ataupun
font berukir timbul adalah …..
a. Shadow
b. Outline
c. Emboss
d. Engrave
e. Small caps
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Perhatikan gambar diatas. Ikon yang berfungsi untuk
mewarnai huruf ditunjukkan oleh nomor ....
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
e. 9

136.Dalam mengubah kondisi suatu font (Change Case), di
mana terdapat beberapa pilihan, pilihan yang berarti
akan mengubah huruf menjadi kapital pada setiap satu



kata adalah ....
a. Sentence case
b. lowercase
c. UPPERCASE
d. Title Case
e. tOOGLE cASE

137.Untuk menyimpan kembali telah diedit, perintah yang di
gunakan adalah ....
a. klik 
b. klik menu File - klik Save
c. klik menu File - klik Close
d. klik menu File - klik New
e. klik menu File - klik Save As

138.Ekstensi dari file dokumen Microsoft Word secara
default adalah
a. doc
b. xls
c. rxt
d. rtf
e. bmp

139.Apabila Anda ingin menyimpan file dengan
menggunakan password pada saat melakukan perintah
File - Save, kemudian memilih Tools dilanjutkan dengan
memilih ……
a. Security Options
b. Web Options
c. Properties
d. Save Options
e. Map Network Drive

140.Dokumen Microsoft Word disimpan dengan ekstensi
defaultnya dapat disimpan pula dengan tipe lain, di
antaranya ....
a. bmp
b. rtf
c. xls
d. jpg
e. jpeg

141.Fasilitas pemberian nomor di depan suatu paragraf
dalam bentuk karakter disebut ....
a. Bullets
b. Numbering
c. Shading
d. Border
e. Header

142.Pada kotak dialog Customize Bulleted List, untuk
membuat bullet dalam bentuk gambar, terletak pada
bagian
a. Bullet position
b. Text position
c. Bullet character
d. Bulleted
e. Customize bullet

143.Fasilitas yang berfungsi untuk memberi garis pada
sekeliling baris teks suatu paragraf dan memberi warna
latar belakang disebut ....
a. Borders and Shading
b. Page Border
c. Header and Footer
d. Bullets and Numbering
e. Footnote

144.Penggunaan Page Border dapat digunakan untuk
membuat ....
a. sertifikat
b. surat undangan

c. label
d. amplop
e. katalog

145.Jarak tabulasi default dalam Microsoft Word adalah ....
a. 0.1 inci
b. 0.2 inci
c. 0.3 inci
d. 0.4 inci
e. 0.5 inci

146.Untuk membuat halaman daftar isi, pada format
tabulasi dapat ditambahkan pilihan ....
a. Leader
b. Clear
c. Set
d. Clear All
e. Bar

147.
Pada gambar mistar di atas, nilai tabulasi yang tepat
adalah ....
a. left: 0.1, 0.5 inci dan decimal: 3.5, 4.5, 5.5 inci
b. left: 0.1, 10 inci dan decimal: 3,4, 5 inci
c. left: 0.1, 1 inci dan decimal: 3.5, 4.5, 5.5 inci
d. left: 0.5, 1 inci dan. decimal: 3.5, 4.5, 5.5 inci
e. left: 3.5, 4.5, 5.5 inci dan decimal: 0.1, 1 inci

148.Surat undangan yang mempunyai format surat yang
sama, tetapi berbeda pada alamat atau tujuan untuk
penerima surat, sebaiknya dibuat dengan fasilitas ....
a. fotokopi
b. blanko
c. envelope
d. e-mail
e. mail merge

149.Perintah awal untuk. membuat Mail Merge adalah ....
a. klik menu View - klik Letters and Mailings - klik Mail

Merge
b. klik menu Edit - klik Letters and Mailings - klik Mail

Merge
c. klik menu Format - klik Letters and Mailings - klik

Mail Merge
d. klik menu Tools - klik Letters and Mailings - klik Mail

Merge
e. klik menu Insert - klik Letters and Mailings – klik

Mail Merge
150.Kotak dialog Mail Merge dalam Microsoft Word 2003

ditampilkan pada jendela ....
a. new window
b. task bar
c. task pane
d. status bar
e. parent window

151.Apabila Anda membuat surat undangan rapat Osis, pada
pertanyaan. What type of document are you working
on? Anda akan memilih ....
a. Letters
b. E-mail messages
c. Envelopes
d. Labels
e. Directory

152.Apabila Anda akan menggunakan dokumen induk dari
dokumen blanko yang disediakan Microsoft Word, pada
pertanyaan How do you want to set up your letters?
Anda akan memilih ....
a. Use the current document
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pertanyaan How do you want to set up your letters?
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b. Start from a template
c. Start from existing document
d. Use the fixed document
e. Start form blank document

153.Apabila Anda akan menggunakan sumber data dari file
yang sudah pernah disimpan, pada pilihan Select
recepients Anda akan memilih ....
a. Use an existing list
b. Select from Outlook contacts
c. Type a new list
d. Previous
e. Next

154.Ikon yang digunakan untuk menyisipkan field sumber
data ke dokumen induk adalah ....
a. Insert Word Field
b. Open Data Source
c. Insert Merge Field
d. Insert Address Blocke.
e. Match Fields

155.Untuk mencetak dokumen Mail Merge ke printer dapat
menggunakan ikon....
a. Print
b. Merge to Print
c. Print Preview
d. Merge to Document
e. Merge Field

156.Perintah yang digunakan untuk membuat tabel adalah
....
a. klik menu Format - klik Table
b. klik menu Insert - klik Table
c. klik menu Tools - klik Table
d. klik menu Table - point Insert - klik Table
e. klik menu Format - point Insert - klik Table

157.Pada kotak dialog Table, terdapat pilihan Number of
columns yang berarti ....
a. menentukan jumlah kolom yang dibutuhkan
b. menentukan jumlah baris yang dibutuhkan
c. menentukan lebar kolom secara otomatis
d. menentukan lebar kolom disesuaikan dengan isi

data
e. menentukan bentuk kolom yang diinginkan

158. ikon ini disebut dengan
a. Insert Table
b. Draw Table
c. Format Table
d. Lookup Table
e. Table and Border

159. ikon ini disebut dengan . .
a. Insert Table
b. Draw Table
c. Format Table
d. Lookup Table
e. Table and Border

160.Dalam pengetikan teks atau angka ke dalam sel tabel, di
antaranya menggunakan Tab. Fungsi dari Tab adalah ....
a. meletakkan kursor pada sel yang diinginkan
b. berpindah antarsel dan dapat pula menambah baris

barn apabila kursor ada di sel akhir
c. berpindah antar sel ke kiri dan menggeser kursor ke

kiri
d. berpindah antar sel ke atas
e. menambah baris baru dalam suatu sel

161.Apabila kursor terletak di akhir sel, kemudian Anda
menekan tombol Tab, yang terjadi adalah ....
a. kursor berpindah ke sel sebelumnya
b. kursor berpindah ke sel berikutnya
c. akan terjadi penambahan sel baru
d. kursor berpindah ke atas
e. akan terjadi penambahan tabel baru

162.Untuk menambah baris baru dalam suatu sel dan dapat
berfungsi untuk menambah sel baru apabila kursor
terletak di luar sebelah kanan sel adalah ...
a. Klik
b. Tab
c. Enter
d. Shift + Tab
e. Arrow Key 

163.Untuk mengubah bentuk atau format suatu tabel
dengan bentuk-bentuk yang telah dimiliki Microsoft
Word, langkah awalnya adalah ....
a. klik menu Table - klik Table AutoFormat
b. klik menu Insert - klik Table AutoFormat
c. letakkan kursor di dalam tabel yang akan diubah

bentuknya
d. letakkan kursor di luar tabel yang akan diubah

bentuknya
e. klik menu Format - klik Table AutoFormat

164.Pengaturan lebar kolom suatu tabel dapat dilakukan
dengan ....
a. ruler line saja
b. menu saja
c. menu dan ruler line
d. ikon Copy
e. ikon Table

165.Untuk melakukan pengaturan tabel dengan
menggunakan menu perintah yang digunakan adalah ....
a. klik menu Format - klik Column
b. klik menu Format - klik Row
c. klik menu Table - klik Table Properties - klik Tab

Column
d. klik menu Table - klik Table Properties - klik Tab

Row
e. klik menu Table - klik Table Properties - klik Tab

Table
166.Di dalam suatu tabel terdapat istilah yang disebut

dengan sel, yaitu ....
a. gabungan beberapa sel
b. pertemuan antara baris dan kolom
c. gabungan beberapa range
d. worksheet
e. range

167.Penggabungan beberapa sel dalam tabel Microsoft
Word disebut dengan
a. Split Cells
b. Lock Cells
c. Block Cells
d. Merge Cells
e. Point Cells

168.Perintah untuk menggabungkan beberapa sel adalah ....
a. klik menu Format - klik Merge Cells
b. klik menu Table - klik Merge Cells
c. klik menu Insert - klik Merge Cells
d. klik menu Tools - klik Merge Cells
e. klik menu File - klik Merge Cells

169.Pemisahan sel menjadi beberapa sel kembali dalam
tabel Microsoft Word disebut dengan ....

b. Start from a template
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d. Use the fixed document
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b. klik menu Insert - klik Table AutoFormat
c. letakkan kursor di dalam tabel yang akan diubah

bentuknya
d. letakkan kursor di luar tabel yang akan diubah

bentuknya
e. klik menu Format - klik Table AutoFormat

164.Pengaturan lebar kolom suatu tabel dapat dilakukan
dengan ....
a. ruler line saja
b. menu saja
c. menu dan ruler line
d. ikon Copy
e. ikon Table

165.Untuk melakukan pengaturan tabel dengan
menggunakan menu perintah yang digunakan adalah ....
a. klik menu Format - klik Column
b. klik menu Format - klik Row
c. klik menu Table - klik Table Properties - klik Tab

Column
d. klik menu Table - klik Table Properties - klik Tab

Row
e. klik menu Table - klik Table Properties - klik Tab

Table
166.Di dalam suatu tabel terdapat istilah yang disebut

dengan sel, yaitu ....
a. gabungan beberapa sel
b. pertemuan antara baris dan kolom
c. gabungan beberapa range
d. worksheet
e. range

167.Penggabungan beberapa sel dalam tabel Microsoft
Word disebut dengan
a. Split Cells
b. Lock Cells
c. Block Cells
d. Merge Cells
e. Point Cells

168.Perintah untuk menggabungkan beberapa sel adalah ....
a. klik menu Format - klik Merge Cells
b. klik menu Table - klik Merge Cells
c. klik menu Insert - klik Merge Cells
d. klik menu Tools - klik Merge Cells
e. klik menu File - klik Merge Cells

169.Pemisahan sel menjadi beberapa sel kembali dalam
tabel Microsoft Word disebut dengan ....



a. Split Cells
b. Lock Cells
c. Block Cells
d. Merge Cells
e. Point Cells

170.Perhatikan tabel.
No

Anggota
Nama

Anggota
Simpanan

Jumlah
Wajib Sukarela

Teks "Simpanan" pada tabel terletak pada sel ....
a. A1 dan A2
b. C1 dan D1
c. C1 dan D2
d. B1 dan C1
e. D1 dan D2

171.Untuk melakukan perhitungan suatu sel tabel dapat
menggunakan perintah ....
a. klik menu Table – klik Calculation
b. klik menu Table – klik Table AutoFormat
c. klik menu Insert – klik Formula
d. klik menu Table – klik Formula
e. klik menu Insert – klik Calculation

172.Perhatikan tabel berikut.
No

Anggota
Nama

Anggota
Simpanan

Jumlah
Wajib Sukarela

1 Rian 1000 2000
2 Nidzar 1000 5000

Rumus untuk mencari jumlah Simpanan yang bernama
Nidzar adalah …..
a. = C + D
b. = C1 + D1
c. = C2 + D2
d. = C3 + D3
e. = C4 + D4

173.Perhatikan tabel berikut.

Nama Barang Harga Unit Jumlah Harga

Harddisk Seagate 60 750.000 2

Untuk mencari rumus jumlah harga adalah....
a. = B1 * B2
b. = B1 * C1
c. = B2 * D2
d. = B2 * C2
e. = B2 * C1

174.Perhatikan tabel berikut.
Nilai Ulangan Blok Semester 1

Nama
Siswa

Pemahaman Konsep Jumlah
Nilai

Rata
rataUB 1 UB 2 UB 3

M Rian 75 78 77 230 76.67
Untuk mengisi kolom Jumlah Nilai, rumus yang tepat
adalah ....
a. = SUM(above)
b. = AVERAGE(left)
c. = SUM(left)
d. = AVERAGE(above)
e. = AVG(left)

175.Perhatikan tabel berikut.
Nilai Ulangan Blok Semester 1

Nama
Siswa

Pemahaman Konsep Jumlah
Nilai

Rata
rataUB 1 UB 2 UB 3

M Rian 75 78 77 230 76.67
Untuk mengisi kolom Rata-rata, rumus yang tepat
adalah ....

a. = SUM(above)
b. = AVERAGE(left)
c. = SUM(left)
d. = AVERAGE(above)
e. = E3/3

176.Perintah awal untuk menggabungkan file, di mana Anda
telah menyiapkan lembar kerja baru, adalah ....
a. klik menu File - Insert
b. klik menu Insert - Break
c. klik menu Insert - File
d. klik menu File - Import
e. klik menu File - Export

177.Untuk mencari teks atau mencari kata dalam Microsoft
Word, dapat menggunakan perintah ....
a. klik menu File - Find
b. klik menu File - Replace
c. klik menu Edit - Find
d. klik menu Edit - Copy
e. klik menu Edit - Search

178.Selain kemampuan untuk mencari teks, Microsoft Word
dapat pula mengganti teks, yang telah diketik, yaitu
menggunakan perintah ....
a. Ctrl + 0
b. Ctrl + S
c. Ctrl + F
d. Ctrl + H
e. Ctrl + U

179.Dalam proses penggantian teks, pada kotak dialog Anda
dapat melakukan Find Next untuk mencari teks tertentu
yang akan diganti, dilanjutkan dengan
a. Find Next
b. Replace
c. Replace All
d. Cancel
e. OK

180.Untuk menuju ke halaman tertentu dapat menggunakan
perintah ....
a. Ctrl + H
b. Ctrl + G
c. Ctrl + F6.
d. Ctrl + U
e. Ctrl + I

181.Perintah untuk berpindah ke halaman baru. adalah ....
a. klik menu Insert - klik Break - klik Page Break
b. klik menu Insert - klik Break - klik Column Break
c. klik menu Insert - klik Break - klik Next Page
d. klik menu Insert - klik Break - klik Continues
e. klik menu Insert - klik Break - klik Odd Break

182.Perintah awal untuk menyisipkan nomor halaman.
adalah ....
a. klik menu Insert - klik Break
b. klik menu Insert - klik File
c. klik menu Insert - klik Page Numbers
d. klik menu Insert - klik Object
e. klik menu Insert - Number

183.Ukuran kertas secara default dalam Microsoft Word
adalah ....
a. 8 ½ x 11"
b. 8 ½ x 13"
c. 8 ½ x 14"
d. 8 ½ x 15"
e. 8 ½ x 16"

184.Untuk mengatur ukuran kertas setelah melakukan
perintah klik menu File - klik Page Setup, dilanjutkan



dengan memilih ....
a. Margin
b. Layout
c. OK
d. Cancel
e. Paper

185.Margin kiri dan kanan dalam lembar kerja Microsoft
Word, defaultnya adalah ....
a. 1 inci
b. 1.25 inci
c. 1.5 inci
d. 1.75 inci
e. 2 inci

186.Pada kotak dialog Page Setup - Margin, terdapat pilihan
Orientation yang berfungsi untuk ....
a. menentukan panjang kertas
b. menentukan lebar kertas
c. menentukan batas kertas
d. menentukan letak (posisi) kertas
e. menentukan jumlah halaman

187.Untuk membuat header dan footer dapat dilakukan
dengan perintah ....
a. klik menu Insert - klik Header and Footer
b. klik menu View - klik Header and Footer
c. klik menu Format - klik Header and Footer
d. klik menu Tools - klik Header and Footer
e. klik menu Edit - klik Header and Footer

188.Perintah yang digunakan untuk menampilkan hasil ketik
ke monitor sebelum dicetak ke printer adalah
a. klik menu File - klik Print
b. klik menu File - klik Print Preview
c. klik menu Format - klik Print
d. klik menu Insert - Print Preview
e. klik menu Format - Print Preview

189.Untuk mencetak naskah ke printer, selain menggunakan
menu dapat pula menggunakan shortcut keyboard,
yaitu. ....
a. Ctrl + F
b. Ctrl + P
c. Ctrl + V
d. Ctrl + U
e. Alt + P

190.Pada kotak dialog Print, apabila Anda akan mencetak
dalam bentuk file maka terdapat pada pilihan cek ....
a. All
b. Current page
c. Pages
d. Number of copies
e. Print to file

191.Apabila Anda ingin mencetak halaman yang sedang aktif
saja, pada kotak dialog Print pilihan Page range adalah
....
a. Name
b. All
c. Current page
d. Pages
e. Number of copies

192.Kemampuan Microsoft Word untuk mempercantik
tampilan sehingga lebih menarik dapat menggunakan
fasilitas menyisipkan gambar, di antaranya
menggunakan perintah
a. klik menu Insert - klik File
b. klik menu Insert - point Picture - klik Clip Art
c. klik menu Format - point Picture - klik Clip Art

d. klik menu Insert - klik Format
e. klik menu Tools - klik Insert Picture

193.Di bawah ini adalah jenis file gambar yang dapat
disisipkan. dalam Microsoft Word, kecuali ....
a. jpg
b. emf
c. wmf
d. bmp
e. swf

194.Gambar dengan teks indah pada Microsoft Word
disebut ....
a. Clip Art
b. Chart
c. File
d. WordArt
e. Organization Chart

195.Ikon yang berfungsi untuk mengubah bentuk (model)
WordArt adalah ....
a. Edit Text
b. Word Art Gallery
c. Format WordArt
d. WordArt Shape
e. Text Wrapping

196.Untuk mengaktifkan Drawing yang ada pada toolbar
menggunakan. perintah....
a. klik menu Insert - point Toolbars - klik Drawing
b. klik menu View - point Toolbars - klik Drawing
c. klik menu Format - point Toolbars - klik Drawing
d. klik menu Tools - point Toolbars - klik Drawing
e. khk menu Edit - point Toolbars - klik Drawing

197.Untuk membuat model garis putus putus, ikon yang
digunakan pada toolbar drawing adalah ....
a. Fill Color
b. Arrow Style
c. Dash Style
d. Shadow Style
e. 3-D Style

198.Untuk membuat brosur dengan beberapa kolom dalam
Microsoft Word dapat menggunakan fasilitas ....
a. Mail Merge
b. Amplop
c. Kolom koran
d. Table
e. Border and Shading

199.Klik menu Format - klik Columns dalam Microsoft Word
adalah perintah untuk ....
a. membuat kolom koran
b. membuat Surat undangan
c. membuat katalog
d. membuat bayangan
e. membuat background

200.Pada kotak dialog Columns, untuk memilih jumlah
kolom yang telah jadi terdapat pada bagian ....
a. Presets
b. Width and spacing
c. Line between
d. Preview
e. Apply to

201.Fungsi Line between dalam kolom koran adalah ....
a. membuat garis horizontal antarkolom
b. membuat garis diagonal antarkolom
c. membuat garis vertikal antarkolom
d. membuat garis tidak beraturan antarkolom
e. membuat garis dan bayangan antarkolom



202.Perintah untuk berpindah antarkolom adalah ....
a. klik menu Insert - klik Break - klik Page break
b. klik menu Insert - klik Break - klik Text wrapping

break
c. klik menu Insert - klik Break - klik Column break
d. klik menu Insert - klik Break - klik Next page
e. klik menu Insert - klik Break - klik Continous

203.Fasilitas untuk memperbesar huruf satu atau lebih
dalam suatu paragraf, disebut dengan ...
a. In Margin
b. Dropped
c. Drop Cap
d. Mail Merge
e. Shading

204.Klik menu Insert - point Picture - klik Chart, langkah
tersebut digunakan untuk ....
a. membuat Mail Merge
b. membuat kolom koran
c. membuat grafik
d. membuat Text Box
e. membuat Flowchart

205.Klik menu Chart - klik Chart Type, perintah ini digunakan
untuk ....
a. mengubah tipe grafik
b. membuat keterangan grafik membuat judul grafik
c. membuat atribut grafik membuat grafik baru

206.Untuk membuat atribut grafik, perintah awal yang tepat
adalah ....
a. klik menu Chart - klik Chart Type
b. klik menu Tools - klik Chart Type
c. C. klik menu Chart - klik Chart Options
d. klik menu Tools - klik Chart Options
e. klik menu View - klik Chart Options

207.Fungsi dari Text Box adalah ....
a. membuat gambar
b. menempatkan teks ke dalam sebuah kotak
c. menempatkan teks di luar sebuah kotak
d. membuat teks berbentuk kotakkotak
e. membuat teks dan gambar berbentuk kotak

208.Berikut ini merupakan program aplikasi pengolah kata,
kecuali....
a. AbiWord
b. WordStar
c. WordPerfect
d. OpenOffice.org Writer
e. Microsoft Excel

209.OpenOffice.org Writer merupakan aplikasi program
pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan....
a. Microsoft
b. Trend Micro
c. IBM
d. Sun Microsystems
e. Adobe Macromedia

210.Aplikasi pengolah kata OpenOffice.org Writer
merupakan aplikasi ....
a. Spreadsheet
b. Presentation
c. Drawing
d. Database
e. Word Processor

211.Writer adalah bagian dari perangkat lunak perkantoran
....
a. Microsoft Office
b. OpenOffice.Org

c. Adobe
d. Macromedia
e. Sistem Operasi

212.Bagian dari OpenOffice.Org Writer yang berfungsi untuk
melihat nama file dan program yang sedang dibuka
adalah.....
a. Title Bar
b. Control Window
c. Menu Bar
d. Scroll Bar
e. Ruler

213.Secara default, jumlah menu yang terdapat dalam Menu
Bar aplikasi OpenOffice.Org Writer adalah....
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
e. 11

214.Menu utama yang berisi sub-sub menu untuk membuka,
menyimpan dan mencetak dokumen lembar kerja
adalah....
a. File
b. Edit
c. View
d. Insert
e. Format

215.Salah satu menu dalam Menu Bar yang mempunyai
fasilitas bantuan saat kita menggunakan dan
mempelajari OpenOffice.Org Writer adalah....
a. Format
b. Table
c. Tools
d. Window
e. Help

216.Sub menu yang berfungsi untuk melihat dokumen
lembar kerja sebelum dicetak terletak pada menu....
a. File
b. Edit
c. View
d. Insert
e. Format

217.
Gambar disamping merupakan bagian dari
OpenOffice.Org Writer yang disebut...
a. Toolbar Formatting
b. Status Bar
c. Toolbar Drawing
d. Menu Bar
e. Toolbar Standard

218.Fungsi kombinasi tombol CTRL + O pada aplikasi
OpenOffice.org Writer adalah untuk....
a. menyimpan dokumen
b. membuat dokumen
c. menghapus paragraf
d. membuka dokumen
e. menutup dokumen

219.Untuk mengatur format paragraf dalam sebuah
dokumen Anda dapat menggunakan menu Format →
.....
a. Print Preview
b. Page Number
c. Border and Shading
d. Paragraph

202.Perintah untuk berpindah antarkolom adalah ....
a. klik menu Insert - klik Break - klik Page break
b. klik menu Insert - klik Break - klik Text wrapping

break
c. klik menu Insert - klik Break - klik Column break
d. klik menu Insert - klik Break - klik Next page
e. klik menu Insert - klik Break - klik Continous

203.Fasilitas untuk memperbesar huruf satu atau lebih
dalam suatu paragraf, disebut dengan ...
a. In Margin
b. Dropped
c. Drop Cap
d. Mail Merge
e. Shading

204.Klik menu Insert - point Picture - klik Chart, langkah
tersebut digunakan untuk ....
a. membuat Mail Merge
b. membuat kolom koran
c. membuat grafik
d. membuat Text Box
e. membuat Flowchart

205.Klik menu Chart - klik Chart Type, perintah ini digunakan
untuk ....
a. mengubah tipe grafik
b. membuat keterangan grafik membuat judul grafik
c. membuat atribut grafik membuat grafik baru

206.Untuk membuat atribut grafik, perintah awal yang tepat
adalah ....
a. klik menu Chart - klik Chart Type
b. klik menu Tools - klik Chart Type
c. C. klik menu Chart - klik Chart Options
d. klik menu Tools - klik Chart Options
e. klik menu View - klik Chart Options

207.Fungsi dari Text Box adalah ....
a. membuat gambar
b. menempatkan teks ke dalam sebuah kotak
c. menempatkan teks di luar sebuah kotak
d. membuat teks berbentuk kotakkotak
e. membuat teks dan gambar berbentuk kotak

208.Berikut ini merupakan program aplikasi pengolah kata,
kecuali....
a. AbiWord
b. WordStar
c. WordPerfect
d. OpenOffice.org Writer
e. Microsoft Excel

209.OpenOffice.org Writer merupakan aplikasi program
pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan....
a. Microsoft
b. Trend Micro
c. IBM
d. Sun Microsystems
e. Adobe Macromedia

210.Aplikasi pengolah kata OpenOffice.org Writer
merupakan aplikasi ....
a. Spreadsheet
b. Presentation
c. Drawing
d. Database
e. Word Processor

211.Writer adalah bagian dari perangkat lunak perkantoran
....
a. Microsoft Office
b. OpenOffice.Org

c. Adobe
d. Macromedia
e. Sistem Operasi

212.Bagian dari OpenOffice.Org Writer yang berfungsi untuk
melihat nama file dan program yang sedang dibuka
adalah.....
a. Title Bar
b. Control Window
c. Menu Bar
d. Scroll Bar
e. Ruler

213.Secara default, jumlah menu yang terdapat dalam Menu
Bar aplikasi OpenOffice.Org Writer adalah....
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
e. 11

214.Menu utama yang berisi sub-sub menu untuk membuka,
menyimpan dan mencetak dokumen lembar kerja
adalah....
a. File
b. Edit
c. View
d. Insert
e. Format

215.Salah satu menu dalam Menu Bar yang mempunyai
fasilitas bantuan saat kita menggunakan dan
mempelajari OpenOffice.Org Writer adalah....
a. Format
b. Table
c. Tools
d. Window
e. Help

216.Sub menu yang berfungsi untuk melihat dokumen
lembar kerja sebelum dicetak terletak pada menu....
a. File
b. Edit
c. View
d. Insert
e. Format

217.
Gambar disamping merupakan bagian dari
OpenOffice.Org Writer yang disebut...
a. Toolbar Formatting
b. Status Bar
c. Toolbar Drawing
d. Menu Bar
e. Toolbar Standard

218.Fungsi kombinasi tombol CTRL + O pada aplikasi
OpenOffice.org Writer adalah untuk....
a. menyimpan dokumen
b. membuat dokumen
c. menghapus paragraf
d. membuka dokumen
e. menutup dokumen

219.Untuk mengatur format paragraf dalam sebuah
dokumen Anda dapat menggunakan menu Format →
.....
a. Print Preview
b. Page Number
c. Border and Shading
d. Paragraph

202.Perintah untuk berpindah antarkolom adalah ....
a. klik menu Insert - klik Break - klik Page break
b. klik menu Insert - klik Break - klik Text wrapping

break
c. klik menu Insert - klik Break - klik Column break
d. klik menu Insert - klik Break - klik Next page
e. klik menu Insert - klik Break - klik Continous

203.Fasilitas untuk memperbesar huruf satu atau lebih
dalam suatu paragraf, disebut dengan ...
a. In Margin
b. Dropped
c. Drop Cap
d. Mail Merge
e. Shading

204.Klik menu Insert - point Picture - klik Chart, langkah
tersebut digunakan untuk ....
a. membuat Mail Merge
b. membuat kolom koran
c. membuat grafik
d. membuat Text Box
e. membuat Flowchart

205.Klik menu Chart - klik Chart Type, perintah ini digunakan
untuk ....
a. mengubah tipe grafik
b. membuat keterangan grafik membuat judul grafik
c. membuat atribut grafik membuat grafik baru

206.Untuk membuat atribut grafik, perintah awal yang tepat
adalah ....
a. klik menu Chart - klik Chart Type
b. klik menu Tools - klik Chart Type
c. C. klik menu Chart - klik Chart Options
d. klik menu Tools - klik Chart Options
e. klik menu View - klik Chart Options

207.Fungsi dari Text Box adalah ....
a. membuat gambar
b. menempatkan teks ke dalam sebuah kotak
c. menempatkan teks di luar sebuah kotak
d. membuat teks berbentuk kotakkotak
e. membuat teks dan gambar berbentuk kotak

208.Berikut ini merupakan program aplikasi pengolah kata,
kecuali....
a. AbiWord
b. WordStar
c. WordPerfect
d. OpenOffice.org Writer
e. Microsoft Excel

209.OpenOffice.org Writer merupakan aplikasi program
pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan....
a. Microsoft
b. Trend Micro
c. IBM
d. Sun Microsystems
e. Adobe Macromedia

210.Aplikasi pengolah kata OpenOffice.org Writer
merupakan aplikasi ....
a. Spreadsheet
b. Presentation
c. Drawing
d. Database
e. Word Processor

211.Writer adalah bagian dari perangkat lunak perkantoran
....
a. Microsoft Office
b. OpenOffice.Org

c. Adobe
d. Macromedia
e. Sistem Operasi

212.Bagian dari OpenOffice.Org Writer yang berfungsi untuk
melihat nama file dan program yang sedang dibuka
adalah.....
a. Title Bar
b. Control Window
c. Menu Bar
d. Scroll Bar
e. Ruler

213.Secara default, jumlah menu yang terdapat dalam Menu
Bar aplikasi OpenOffice.Org Writer adalah....
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
e. 11

214.Menu utama yang berisi sub-sub menu untuk membuka,
menyimpan dan mencetak dokumen lembar kerja
adalah....
a. File
b. Edit
c. View
d. Insert
e. Format

215.Salah satu menu dalam Menu Bar yang mempunyai
fasilitas bantuan saat kita menggunakan dan
mempelajari OpenOffice.Org Writer adalah....
a. Format
b. Table
c. Tools
d. Window
e. Help

216.Sub menu yang berfungsi untuk melihat dokumen
lembar kerja sebelum dicetak terletak pada menu....
a. File
b. Edit
c. View
d. Insert
e. Format

217.
Gambar disamping merupakan bagian dari
OpenOffice.Org Writer yang disebut...
a. Toolbar Formatting
b. Status Bar
c. Toolbar Drawing
d. Menu Bar
e. Toolbar Standard

218.Fungsi kombinasi tombol CTRL + O pada aplikasi
OpenOffice.org Writer adalah untuk....
a. menyimpan dokumen
b. membuat dokumen
c. menghapus paragraf
d. membuka dokumen
e. menutup dokumen

219.Untuk mengatur format paragraf dalam sebuah
dokumen Anda dapat menggunakan menu Format →
.....
a. Print Preview
b. Page Number
c. Border and Shading
d. Paragraph



e. Character
220.Ruang kosong yang terdapat antara tepi halaman

dengan tempat untuk mengetik naskah atau teks
disebut....
a. Field
b. Margin
c. Ruler
d. Border
e. Shading

221.Berikut ini merupakan jenis perataan paragraf yang
terdapat pada OpenOffice.org Writer....
a. Landscape
b. Vertical
c. Diagonal
d. Horizontal
e. Justify

222.Perataan teks atau paragraf dalam dokumen lembar
kerja berupa rata kanan dapat dilakukan dengan
shortkey....
a. CTRL + K
b. CTRL + R
c. CTRL + J
d. CTRL + Z
e. CTRL + M

223.Menu untuk membuat daftar/list dalam paragraf berupa
daftar item dengan simbol tertentu adalah....
a. Format → Border & Shading
b. Format → Paragraph
c. Edit → Find & Replace
d. Format → Bullets & Numbering
e. Format → Style & Formatting

224.Fasilitas untuk memberi bingkai dan warna latar
belakang pada paragraf disebut....
a. Format → Border & Shading
b. Insert → Header and Footer
c. Edit → Find & Replace
d. Format → Bullets & Numbering
e. Format → Style & Formatting

225.Secara default, ketika membuka program
OpenOffice.org Writer Anda akan dihadapkan dengan
halaman kosong yang bernama....
a. Document 1
b. Document 2
c. Untitled 1
d. Untitled 2
e. Judul 2

226.Format spasi dalam paragraf adalah single. Ukuran yang
sama untuk single adalah....
a. 1 cm
b. 0,5 cm
c. 2 cm
d. 1,5 cm
e. 2,5 cm

227.Ukuran huruf default pada OpenOffice.Org Writer
adalah....
a. 8 Pixels
b. 10 Pixels
c. 12 Pixels
d. 14 Pixels
e. 16 Pixels

228.Shortkey untuk menandai atau memilih seluruh kalimat
dalam satu baris adalah....
a. CTRL + A
b. CTRL + D

c. Shift + Up
d. Shift + Down
e. Shift + End

229.Memilih paragraf atau bagian tertentu dari suatu teks
dikenal dengan istilah....
a. Blok
b. Copy
c. Cut
d. Paste
e. Hyperlink

230.Shortkey untuk memilih seluruh teks atau objek dalam
dokumen lembar kerja adalah....
a. CTRL + A
b. CTRL + B
c. CTRL + C
d. CTRL + D
e. CTRL + E

231.Catatan yang terletak pada margin sebelah atas lembar
kerja dokumen disebut....
a. Footnote
b. Header
c. Footer
d. Ruler
e. Text Box

232.Catatan yang terletak pada margin paling bawah dari
lembar kerja disebut....
a. Footnote
b. Header
c. Footer
d. Ruler
e. Text Box

233.Fasilitas dalam OpenOffice.org Writer yang berguna
untuk mencari sebuah kata di dalam lembar kerja
adalah ....
a. Save
b. Print
c. Find
d. Replace
e. Edit

234.Fasilitas yang berfungsi untuk mengganti sebuah kata
dengan kata lain adalah....
a. Save
b. Print
c. Find
d. Replace
e. Edit

235.Agar suatu dokumen dapat terhubung ke dokumen lain,
Anda dapat menggunakan fasilitas....
a. Insert → Object
b. Edit → Replace
c. Insert → Hyperlink
d. File → Save
e. Format → Page

236.Berikut ini, yang merupakan fasilitas untuk menyalin
atau memotong teks dalam sebuah dokumen adalah....
a. Menu Edit
b. Short Key
c. Standard Toolbar
d. Drag and Drop
e. Menu Table

237.Ikon A ( berbentuk huruf A dengan coretan di bawahnya
disebut....
a. Subscript
b. Supercsript



c. Strikethrough
d. Font Color
e. Background Color

238.Aplikasi OpenOffice.org yang khusus digunakan untuk
mengelola angka dan tabel disebut....
a. Spreadsheet
b. Database
c. Word Processor
d. Drawing
e. Math

239.Perpotongan antara baris dan kolom disebut....
a. toolbar
b. sel
c. tabel
d. column
e. row

240.Selain menggunakan toolbar dan menu bar, tabel dapat
dibuat dengan cara.....
a. mengetik
b. memahat
c. mengukir
d. menggambar
e. menyiram

241.Fasilitas pada tabel yang digunakan untuk
menggabungkan sel disebut....
a. Merge Cells
b. Split Cells
c. Copy Cells
d. Cut Cells
e. Delete Cells

242.Fasilitas Split Sells digunakan untuk....
a. membingkai tabel
b. memberi warna belakang pada tabel
c. mengubah posisi teks
d. menggabungkan sel
e. memecah sel

243.Untuk memberi kolom pada paragraf Anda dapat
menggunakan perintah....
a. Edit → Columns
b. File → Columns
c. Format → Columns
d. Insert → Columns
e. Tools → Columns

244.Perintah untuk menyisipkan baris dalam tabel adalah....
a. Insert → Rows
b. Table → Insert → Rows
c. Table → Insert → Columns
d. Table → Delete → Rows
e. File → Insert → Rows

245.Jika dijalankan, perintah Table → Delete → Columns
akan menghapus....
a. Tabel
b. Cells
c. Baris
d. Kolom
e. File

246.Fasilitas pada toolbar Drawing yang digunakan untuk
menampilkan tulisan artistik adalah....
a. Word Art
b. Font Work Gallery
c. Chart
d. Autoshapes
e. Diagrams

247.Fasilitas untuk membuat tulisan (biasanya karakter

pertama) yang lebih besar dibanding karakter yang lain
disebut....
a. Flowchart
b. Mail Merge
c. Diagrams
d. Drop Caps
e. Autoshapes

248.Pada OpenOffice.org Writer terdapat fasilitas untuk
membuat surat yang ditujukan untuk banyak orang.
Fasilitas ini disebut....
a. Mail Merge Wizard
b. Header and Footer
c. Word Count
d. Macro
e. Mailing List

249.Tombol pada keyboard yang dapat digunakan untuk
memunculkan Bibliography adalah....
a. F1
b. F2
c. F3
d. F4
e. F5

250.Dalam pembuatan surat masal, terdapat dua komponen
utama yaitu....
a. word processor dan spreadsheet
b. main document dan workspace
c. database dan worksheet
d. master document dan database
e. main document dan spreadsheet

251.Dokumen master berisi dokumen yang ....
a. Berubah-ubah setiap suratnya
b. Tidak berubah setiap suratnya
c. Berubah-ubah setiap lembarnya
d. Berubah-ubah nama filenya
e. Berubah-ubah setiap kalimatnya

252.Untuk membuat dokumen mail merge, Anda dapat
menggunakan Mail Merge Wizard yang terdapat pada
menu....
a. Edit
b. Insert
c. Format
d. Tools
e. Window

253.Untuk membuat Field Address List baru, kita dapat
menggunakan tombol....
a. Add
b. Rename
c. Customize
d. Delete
e. Filter

254.Perintah untuk menambahkan tabel database dari
dokumen yang lain dengan wizard adalah....
a. File → Wizard → Address Data Source
b. Edit → Wizard → Address Data Source
c. View → Wizard → Address Data Source
d. Tools → Wizard → Address Data Source
e. Window → Wizard → Address Data Source

255.Kumpulan dari beberapa field dalam tabel disebut....
a. Object
b. Cell
c. Hyperlink
d. Record
e. Field

256.Ketika mencetak dokumen mail merge, untuk mencetak



seluruh dokumen yang ada kita harus memilih opsi ....
a. All
b. From: ..... To: .....
c. Selection Records
d. Print To File
e. Printer

257.Pada saat mengawali perintah Mail Merge Wizard, yang
muncul pertama kali adalah....
a. Select Starting Document
b. Select Document Type
c. Insert Address Block
d. Preview and Edit Document
e. Save, Print, or Send Document

258.Sebelum mencetak dokumen, hal-hal berikut ini perlu
kita lakukan, kecuali....
a. mengedit nokumen
b. memperbaiki dokumen
c. mengatur ukuran kertas
d. langsung mencetak dokumen
e. melihatnya melalui Page Preview

259.Menu yang dapat kita gunakan untuk mengubah format
halaman adalah menu....
a. File
b. Edit
c. View
d. Insert
e. Format

260.Jika Anda ingin memberi nomor halaman secara
standar, Anda dapat menggunakan menu.....
a. File
b. Edit
c. View
d. Insert
e. Format

261.Untuk mengubah ukuran kertas, option yang perlu
diubah pada kotak dialog Page Style adalah....
a. Margins
b. Page Layout
c. Printer Settings
d. Paper Format
e. Numbering

262.Panjang dan lebar kertas berukuran A4 dalam dokumen
OpenOffice.org Writer adalah....

a. 200 x 300 mm
b. 205 x 299 mm
c. 210 x 297 mm
d. 215 x 295 mm
e. 220 x 290 mm

263.Untuk melihat tampilan halaman sebelum dicetak kita
dapat menggunakan perintah....
a. File → Page Setup
b. Edit → Page
c. Format → Page
d. File → Page Preview
e. View → Print Layout

264.Batas-batas dari dokumen lembar kerja sering disebut
margin. Dalam aplikasi pengolah kata, margin juga
dikenal dengan sebutan....
a. text boundaries
b. gridlines
c. table
d. borders
e. text box

265.Berikut ini adalah batas yang ada dalam margin
dokumen lembar kerja, kecuali....
a. margin kanan
b. margin atas
c. margin kiri
d. margin tengah
e. margin bawah

266.Untuk mengganti satuan ukuran kertas dari Inch ke
Centimeter, menu yang digunakan adalah....
a. Edit
b. Format
c. Help
d. Tools
e. Window

267.Tampilan halaman secara utuh dan penuh sehingga
menu-menu dan toolbar pada OpenOffice.org Writer
tidak terlihat adalah tampilan....
a. Print Layout
b. Zoom
c. Web Layout
d. Fullscreen
e. Landscape

Essay
Jawablah dengan singkat dan jelas …..

41. Jelaskan dengan singkat apakah yang dimaksud dengan sistem operasi ?
42. Sebutkan dan jelaskan tujuh fungsi sistem operasi !
43. Langkah apa yang harus dilakukan bila salah satu program aplikasi dalam keadaan Not Responding?
44. Jelaskan langkah-langkah proses instalasi printer baru di sistem operasi windows !
45. Sebutkan minimal 8 type file yang kamu ketahui beserta program aplikasi yang digunakan untuk membuat file tersebut !
46. Jelaskan langkah langkah membuat brosur dan label dengan menggunakan fasilitas template dari menu file – new – new from

template !
47. Sebutkan dan jelaskan  toolbar di bawah ini !minimal 10 (penomoran dari kiri ke kanan langsung ke bawah arah kiri )
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48. Sebutkan 5 macam perataan (alignment tabulasi) yang dimiliki Microsoft Word beserta gambarnya/lambangnya!
49. Perhatikan gambar ...
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Dari lima belas icon yang ada di dalam toolbar formatting yang ada diatas, jelaskan minimal delapan nama dan fungsi menu
menu yang berada dalam toolbar diatas ...

50. Jelaskan langkah langkah membuat tabel seperti contoh berikut, jelaskan pula cara mengisi bagian tabel yang diberi tanda tanya
!

SMANSA GOES OPEN SOURCE PILOT PROJECT 2010
WHAT LINUX ARE YOU ?

POWERED BY UBUNTU 10.04 LUCID LYNX
AND OPEN OFFICE WRITER 3.2

www.yandriana.wordpress.com

1    2     3    4      5       6       7       8        9    10     11    12 13     14      15

Dari lima belas icon yang ada di dalam toolbar formatting yang ada diatas, jelaskan minimal delapan nama dan fungsi menu
menu yang berada dalam toolbar diatas ...

50. Jelaskan langkah langkah membuat tabel seperti contoh berikut, jelaskan pula cara mengisi bagian tabel yang diberi tanda tanya
!

SMANSA GOES OPEN SOURCE PILOT PROJECT 2010
WHAT LINUX ARE YOU ?

POWERED BY UBUNTU 10.04 LUCID LYNX
AND OPEN OFFICE WRITER 3.2

www.yandriana.wordpress.com

1    2     3    4      5       6       7       8        9    10     11    12 13     14      15

Dari lima belas icon yang ada di dalam toolbar formatting yang ada diatas, jelaskan minimal delapan nama dan fungsi menu
menu yang berada dalam toolbar diatas ...

50. Jelaskan langkah langkah membuat tabel seperti contoh berikut, jelaskan pula cara mengisi bagian tabel yang diberi tanda tanya
!

SMANSA GOES OPEN SOURCE PILOT PROJECT 2010
WHAT LINUX ARE YOU ?

POWERED BY UBUNTU 10.04 LUCID LYNX
AND OPEN OFFICE WRITER 3.2

www.yandriana.wordpress.com

www.yandriana.wordpress.com
www.yandriana.wordpress.com
www.yandriana.wordpress.com

