
 

1.  
Look at the picture toolbar above, in microsoft word program  this toolbar is called…. 
a. drawing toolbar 
b. standart toolbar 
c. formatting toolbar 
d. table and borders toolbar 
 

2. What’s the name of picture or symbol in desktop which has fuction to open Program? 
a. toolbar 
b. icon 
c. shortcut 
d. menu 
 

3. Which keyboard shorcut which has function to copy? 
a. Ctrl + V 
b. Ctrl + L 
c. Ctrl + E 
d. Ctrl + C 
 

4.  
Look at the picture above, in microsoft word program  this picture is called … 
a. Toolbar 
b. Menubar 
c. Icon  
d. Shortcut 
 

5.  
 
 

Look at the picture above, in the sign circle and key arrow when click can be done for… 
a. Open new document 
b. Search document 
c. Save document 
d. Delete file 
 

6. Where will you find the options for changing the margin? 
a. the Page Setup dialog box, which you open from the File menu. 
b. the Page Setup dialog box, which you open from the Edit menu. 
c. the Page Setup dialog box, which you open from the View menu. 
d. the Page Setup dialog box, which you open from the Format menu. 
 

7. icon atau lambang yang merupakan cara cepat dalam menggunakan perintah disebut… 
a. toolbar 
b. menubar 
c. status bar 
d. horizontal bar 

 
 



8. Secara default ketika microsoft word 2003 diaktifkan akan muncul beberapa toolbar, yaitu 
toolbar... 
a. standar dan formatting 
b. standart dan drawing 
c. formatting dan drawing 
d. formatting dan tables and borders 
 

9. Bagian atas pada setiap dokumen aktif akan ditampilkan nama dokumen serta nama program 
yang sedang digunakan disebut dengan... 
a. status bar 
b. menu bar 
c. title bar 
d. scroll bar 
 

10. Baris atau batang yang memuat kata File, Edit, View sampai Help pada bagian atas program 
microsoft word dinamakan... 
a. status bar 
b. menu bar 
c. title bar 
d. scroll bar 
 

11. Untuk mengaktifkan sebuah menu dapat dilakukan dengan menggunakan keyboard maupun 
mouse, jika menggunakan keyboard yaitu dengan mengkombinasikan huruf yang bergaris 
bawah pada menu dan tombol... 
a. Ctrl 
b. Shift 
c. Alt 
d. Space 
 

12. Menu Format dapat diaktifkan dengan menggunakan tombol pada keyboard dengan 
mengkombinasikan dengan huruf yang bergaris bawah, pada menu format huruf yang 
bergaris bawah adalah… 
a. huruf F 
b. huruf o 
c. huruf r 
d. huruf m 
 

13. Dokumen yang melebihi satu halaman secara default tidak akan kelihatan, untuk melihat 
dokumen yang terletak dibawahnya bisa digunakan... 
a. margin top 
b. margin bottom 
 
c. scrollbar vertikal 
d. scrollbar horisontal 
 

14. Untuk merubah sebuah teks dengan efek tebal dapat dilakukan dengan memilih icon B 
dengan menggunakan mouse, jika menggunakan keyboard tombol yang digunakan adalah... 
a. Alt + B 
b. Ctrl + B 
c. Shift + B 
d. CapsLock + B 



 

15.  Icon ini digunakan untuk.... 
a. membatalkan suatu perintah 
b. mengulang suatu perintah 
c. menampilkan hasil kopian 
d. memutar objek gambar 
 

16. Dalam keadaan standar Insertion Point atau titik sisip berbentuk garis yang selalu berkedip-
kedip berfungsi untuk.... 
a. menghapus dokumen 
b. menyisipkan teks 
c. membuat blok 
d. mengatur dokumen 
 

17. Penggunaan keyboard dengan menekan Ctrl + C  pada sebuah teks berakibat.... 
a. Menebalkan teks 
b. Membuat garis bawah 
c. Menyimpan teks 
d. Menyalin teks 
 

18. Proses pengkopian sebuah teks atau dokumen ke lokasi lain minimal memerlukan dua 
perintah yaitu.... 
a. Copy – Paste 
b. Paste – Copy 
c. Cut – Paste 
d. Copy – Cut 
 

19. Berikut ini yang BUKAN merupakan jenis spasi baris pada pengaturan dokumen adalah.... 
a. Single 
b. Double 
c. 1,5 lines 
d. Tripple 
 

20. Perintah yang dijalankan dengan menekan tombol Ctrl + N berfungsi.... 
a. membuat dokumen baru 

b. sama dengan melakukan klik icon  
c. sama dengan klik menu File, New, blank document 
d. jawaban a, b, c benar 

21.  
Pada gambar di atas merupakan sub menu dari menubar... 
a. File 
b. Edit 
c. Format 
d. Tools 

 



22. Pengaturan batas-batas pengetikan atau mencetakan dapat diatur dengan merubah ukuran 
batas margin seperti top, bottom, left, right. Margin ini terletak di kotak dialog.... 
a. Page setup 
b. Print preview 
c. Paragraph 
d. Format 

 
23. Berikut ini adalah jenis kolom yang ada pada kotak preset dalam kotak dialog column 

KECUALI.... 
a. Left 
b. Center 
c. Right 
d. Two 

 
24. Untuk menambahkan teks ditengah format kolom dapat dilakukan dengan menggunakan 

fasilitas.... 
a. Text Box 
b. 3-D style 
c. Jawaban a dan b benar 
d. Insert ClipArt 

 
25. Sebelum mencetak dokumen di kertas, sebaiknya di cetak kelayar dahulu agar bisa diedit jika 

hasilnya kurang sesuai, fasilitas percetakan di layar ini dapat dilakukan dengan perintah.... 
a. Print 
b. Print Preview 
c. Print to File 
d. Print to Disk 
 

26. Pengaturan batas-batas pengetikan dalam dokumen dapat dilakukan dengan langkah memilih 
menu File kemudian pilih.... 
a. Print 
b. Page setup 
c. Print preview 
d. Paragraph 
 

27. Program word menyediakan fasilitas untuk menentukan arah percetakan (Orientation) pada 
dokumen, Jika ingin mencetak dengan orientasi percetakan secara mendatar atau horisontal 
maka pilihan orientation pada kotak dialog page setup adalah.... 
a. Landscape 
b. Portrait 
c. Miror Margin 
d. Normal 
 

28. Pembuatan dokumen bentuk kolom koran, selain menggunakan icon dapat juga melalui menu 
yaitu menu....kemudian pilih Column 
a. Insert 
b. Format 
c. Tools 
d. Table 
 



29.  Icon ini digunakan untuk.... 
a. membuat teks bergaris bawah 
b. menyisipkan ClipArt ke dokumen 
c. memberi warna pada teks 
d. membuat teks berhuruf miring 
 

30. Untuk mengakhiri pemakaian microsoft word langkah yang benar adalah menyimpan file yang 
diperlukan kemudian keluar dengan perintah.... 
a. klik menuFile – Exit 
b. klik icon X yang berada di control menu window 
c. Alt + F4 
d. Jawaban a, b, c benar 
 

31. Untuk menyisipkan sebuah tabel ke dokumen dengan ukuran kolom =2 dan baris =4 melalui 
menu, yaitu dengan mengisi.... 
a. number of column;2 dan number of row;4 
b. number of column; 4 dan number of row;2 
c. number of column; 2 dan number of row;2 
d. number of column;4 dan number of row;4 
 

32. Untuk memasukkan teks wordArt ke dalam dokumen jika melalui toolbar icon yang digunakan 
adalah.... 

a.  

b.  

c.  

d.  
 

33. Tabel dalam microsoft word digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk…. 
a. kolom dan baris 
b. format kolom 
c. teks dengan gambar 
d. teks dengan grafik 
 

34. Untuk menggabung beberapa sel dalam tabel dapat dilakukan dengan fasilitas.... 
a. Merge cells 
b. Delete cells 
c. Insert cells 
d. Splits cells 
 

35. Untuk menyisipkan kolom disebelah kiri dari kedudukan kursor pada tabel yaitu dengan 
memilih menu…. 
a. Insert – rows to the left 
b. Insert – column to the right 
c. Insert – column to the left 
d. jawaban a dan c benar 
 
 



36. Microsoft Excel merupakan salah satu programm dari Microsoft Office yang digunakan untuk 
mengolah ….. 
a. kata 
b. angka 
c. gambar 
d. design web 
 

37. Setiap angka atau bilangan (numerik) yang diketikan ke dalam worksheet, yang benar akan 
langsung diatur merapat ke….sel 
a. kanan 
b. kiri 
c. tengah 
d. kiri-kanan 
 

38. Pada Name Box terlihat tanda B4, ini menunjukkan bahwa sel aktif berada di.... 
a. kolom B kolom 4 
b. baris B baris 4 
c. baris B kolom 4 
d. kolom B baris 4 
 

39. Setiap program mempunyai jenis file tertentu, jenis file yang dihasilkan oleh Microsoft Excel 
adalah.... 
a. (.mdb) 
b. (.doc) 
c. (.jpg) 
d. (.xls) 
 

40. Jumlah kolom yang terdapat pada program Microsoft Excel 2003 adalah.... 
a. 254 
b. 255 
c. 256 
d. 257 
 

41. Jika kita menekan tombol enter pada cell yang aktif maka .... 
 a. sel aktif akan pindah ke arah kanan dalam satu baris 
 b. sel aktif akan pindah ke bawah dalam satu kolom 
 c. sel aktif akan pindah kearah kiri dalam satu baris 
 d. sel aktif akan pindah keatas dalam satu kolom 
 
42. =(5+2)*3 hasil dari perhitungan disamping adalah .... 
 a. 11 
 b. 343 
 c. 21 
 d. 73 
43. L5:N5 artinya adalah .... 
 a. sel di kolo 5 baris L sampai N 
 b. sel dikolom L dan N 
 c. sel  dibaris L5 sampai N5 
 d. sel dibaris 5 kolom L sampai N 
 
 



44. Untuk mencari jumlah yang terdapat pada sel N4 sampai N10, rumus yang digunakan adalah 
.... 
a. AVERAGE(N4:N10) 
b. SUM(N4:N10) 
c. MIN(N4:N10) 
d. MAX(N4:N10) 
 

45. simbol operator / digunakan untuk .... 
a. Perkalian 
b. Pemangkatan 
c. Pembagian 
d. Pengurangan 
 

46. rumus diawali dengan tanda .... 
a. ( 
b. = 
c. < 
d. \ 
 

47. Untuk memformat data waktu, menggunakan .... 
a. time 
b. date 
c. general 
d. numeric 
 

48. Fungsi MAX digunakan untuk .... 
a. menghitung nilai terendah 
b. menghitung nilai tertinggi 
c. menghitung nilai jumlah 
d. menghitung rata-rata 

 
49. Merge and Center berfungsi untuk .... 

a. menggabungkan sel 
b. menggabungkan sel dan menengahkan aligment 
c. memindahkan sel satu kolom ke atas 
d. menggabungkan sel dalam satu kolom 
 

50. Untuk menyisipkan grafik pada MS. Excel klik pada menu .... 
a. table 
b. clip art 
c. chart 
d. wodart 

 
  
 


