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1. Di bawah ini perangkat lunak pengolah kata, kecuali . ..  

a. WordStar  
b. OpenOffice Writer  
c. Microsoft  Excel 
d. Microsoft Word  

2. Untuk membuat surat yang akan dikirimkan ke orang lain kita dapat menggunakan …. 
a. Excel 
b. Word 
c. Publisher 
d. PowerPoint 

3. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak andalan Microsoft, pertama diterbitkan 
pada 1983 dengan nama …. 
a. Multi-Tool Word 
b. Text-Tool Word 
c. Tool Word 
d. Multi Text 

4. Pencipta versi-versi awal dari program WordStar adalah …. 
a. Prof. Arlindo Oliveira 
b. Rob Barnaby 
c. Rubinstein 
d. Seymour 

5. Wordstar adalah software dibuat berdasarkan kode yang ditulis oleh …. 
a. Peter Mierau 
b. Peter Cetera 
c. Rob Barnaby 
d. Seymour I. Rubinstein 

 
6. Apabila kita akan mengolah data keuangan perusahaan dapat menggunakan software …. 

a. Microsoft Acces 
b. Microsoft Word  
c. Microsoft Excel 
d. Microsoft Power Point 

7. Di bawah ini perangkat lunak pengolah angka, kecuali . ..  
a. Abacus 
b. Lotus 123 
c. Microsoft Excel 
d. Microsoft Power Point 

8. Microsoft Excel adalah aplikasi dikeluarkan oleh perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia yang bernama …. 
a. Microsoft Corporation 
b. Microsoft Organizer 
c. Microsoft Office 
d. Microsoft acces 

9. Lotus 123 merupakan aplikasi dikeluarkan IBM dalam satu paket bersama-sama aplikasi Office lainya dan dikenal 
dengan nama….. 
a. Lotus Smart Frend 
b. Lotus SmartSuite 
c. Lotus Office 
d. Lotus 3 in 1 

10. Apabila kamu akan memperkenalkan produk hasil kerajinan di hadapan orang banyak dengan perangkat 
elektronik di balai Desa, perangkat lunak yang paling tepat digunakan adalah .... 
a. Microsoft Word 
b. Microsoft Excel 
c. Microsoft PowerPoint 
d. Microsoft Outlook 

11. Perangkat lunak Multi Media digunakan untuk mengolah beberapa media informasi, kecuali .... 
a. Melihat gambar 
b. Mengolah grafik 
c. Mengedit video 
d. Mengolah data angka 



12. Di bawah ini yang bukan perangkat lunak presentasi, kecuali . ..  
a. Microsoft Power Point 
b. Media Player 
c. KPresenter 
d. Corel Presentation 

13. Di bawah ini adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk memainkan informasi dalam bentuk audio dan 
video, kecuali . ..  
a. ACDSee 
b. Windows Media Player 
c. PowerDVD 
d. Winamp 

14. Dibawah ini adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk melihat (view) image secara terorganisasi pada 
sebuah direktori, kecuali . ..  
a. ACDSee 
b. Corel Draw 
c. Microsoft Picture Manager 
d. Microsoft Picture and Fax Viewr 

15. Di bawah ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melukis, menggambar, mengedit dan memanipulasi 
image atau gambar secara interaktif pada sistem komputer, kecuali . ..  
a. Adobe Photoshop 
b. Power Animator 
c. Microsoft Paint 
d. Corel Draw 

16. Di bawah ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi informasi 
dalam bentuk animasi, kecuali …. 
a. Houdini Animation Software 
b. Macromedia Flash  
c. Adobe Photoshop 
d. Power Animator 

17. Apabila kita ingin memutar lagu MP3 dapat menggunakan software …. 
a. Macromedia Flash 
b. 3D Studio Max 
c. Winamp 
d. Xess 

18. Software yang dapat didownload secara gratis dari internet dan digunakan secara bebas disebut …. 
a. Open Source 
b. Openplatform 
c. Multiplatform 
d. Multi Source 

19. Software yang  dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Solaris, Unix, dan Windows disebut 
…. 
a. Open Source 
b. Openplatform 
c. Multiplatform 
d. Multi Source 

20. Perangkat lunak pengolah angka di bawah ini yang bersifat open source adalah....  
a. XESS  
b. GNumeric  
c. StarOffice CaIc  
d. Lotus 1-2-3  

21. Di bawah ini adalah program yang bersifat open source kecuali …. 
a. Kspread 
b. Open Office Calc 
c. GNOME Office – Gnumeric 
d. Microsoft Word 

22. Di bawah ini merupakan shortcut dari software Microsoft Word … 

a.  

b.  

c.  

d.  

http://office.microsoft.com/en-us/default.aspx
http://www.koffice.org/
http://www.corel.com/


23. Berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menjalankan Word adalah ... 
a. Shortcut Word desktop  
b. Start Menu  
c. File Excel  
d. Dokumen Word  

24. Untuk menutup jendela Ms. Word selain dengan sub menu Exit pada menu File dapat juga dengan kenekan 
tombol x (close) yang terletak pada …. 
a. Title Bar 
b. Kontrol Jendela 
c. Task Pane 
d. Toolbar Standart 

25. Bagian jendela Word yang berfungsi untuk menampilkan alamat sel yang sedang aktif adalah . . .  
a. Title bar 
b. Menu Bar 
c. Status Bar 
d. Scroll Bar 

26. Icon-icon   terletak pada toolbar … 
a. Standart 
b. Formatting 
c. Drawing 
d. Reviewing 

27. Icon-icon  terletak pada toolbar … 
a. Standart 
b. Formatting 
c. Drawing 
d. Reviewing 

28. Untuk menampilkan toolbar kita dapat memilih sub menu toolbar yang terletak pada menu … 
a. View 
b. Edit 
c. File 
d. Tool 

29. Pada saat mengatur paragraf di dokumen, tombol yang dipilih untuk mendapatkan perataan kiri dan kanan pada 
paragraf adalah tombol . . . . 
a. Justify  
b. Align Right 
c. Align Left 
d. Center  

 
30. Untuk mengatur perataan teks rata kanan, dapat ditekan tombol  … 

a. Align Justify 
b. Align Centre 
c. Align Left 
d. Align Right 

31. Untuk menggandakan/mengkopi teks dapat digunakan tombol …. 

a.  

b.  

c.  

d.  
32. Untuk menyimpan file yang baru dibuat dapat digunakan tombol …. 

a.  

b.  

c.  

d.  
33. Tombol Save terdapat pada kelompok toolbar....  

a. Standard  
b. Formatting  
c. Control Toolbox  



d. Chart 
34. Untuk memilih jenis font/tulisan dapat digunakan tombol …. 

a.  

b.  

c.  

d.  
35. Tombol yang digunakan untuk mengatur ukuran huruf adalah....  

a. Font  
b. Font Size  
c. Bold 
d. Italic  

36. Untuk memformat/mengganti warna pada teks dapat digunakan tombol …. 

a.  

b.  

c.  

d.  
37. Untuk menyisip Word Art ( Tulisan Indah ) dapat digunakan tombol …. 

a.  

b.  

c.  

d.  
38. Apabila kita ingin menyisipkan gambar dari file yang kita miliki, dapat menekan tombol .... 

a.  

b.  

c.  

d.  
39. Menu yang muncul apabila kita meng-klik kanan di tempatt ertentu di dokumen atau jendela word disebut menu 

…. 

a. Menu Pop Up 
b. Menu Bar 
c. Menu Window 
d. Menu Tool 

40. Title bar berfungsi untuk . . . .  
a. menunjukkan apakah dokumen sudah pernah disimpan atau belum  
b. menampilkan nama dokumen  
c. menampilkan status dokumen  
d. menampilkan penulis dokumen  

41. Perintah berikut yang terdapat di menu File adalah....  
a. Open dan New   
b. Open dan Copy  
c. Copy dan New  
d. Copy dan Paste  

42. Perintah berikut yang terdapat di menu Edit adalah....  
a. Cut dan Paste  
b. Copy dan Close  
c. Copy dan New  
d. Open dan Paste  

43. Tombol-tombol yang digunakan untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di menu disebut . . . .  
a. menu  
b. toolbar  
c. status bar 
d. formula bar  



44. Membuat buku kerja baru dapat  dilakukan dengan menekan tombol  di toolbar Standard atau dengan   
menjalankan perintah New. Perihtah New terdapat di menu . . . .   
a. Data  
b. Tools 
c. Format  
d. File  

45. Membuka file yang tersimpan dapat  dilakukan dengan menekan tombol   di toolbar Standard atau 
dengan   menjalankan perintah Open . Perihtah Open terdapat di menu . . . .   
a. Data  
b. Tools 
c. Format  
d. File  

 
  



 


