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ĐỀ CƯƠNG 
Ôn thi tuyển viên chức Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2022 

 
A. PHẦN NỘI DUNG VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT-QUY TẮC ỨNG 

XỬ: 
1. Quy định của Bộ Luật lao động về ngày nghỉ lễ, tết 
2. Những việc không được làm trong Ứng xử của công chức, viên chức y tế 

đối với đồng nghiệp (được quy định tại thông tư  07/2014/TT-BYT) 
3. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên 

chức. 
4. Nghĩa vụ chung của viên chức quy định trong Luật Viên chức. 
5. Quy định giao tiếp qua điện thoại và thư điện tử công vụ quy định tại 

Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND. 
6. Những việc viên chức không được làm quy định trong Luật Viên chức. 
7. Những việc không được làm của viên chức y tế khi thi hành công vụ, 

nhiệm vụ được giao (được quy định tại thông tư  07/2014/TT-BYT) 
8. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức. 
9. Nghĩa vụ của người hành nghề đối với người bệnh. 
10. Định nghĩa quy tắc ứng xử trong Luật Viên chức. 
11. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền 

lương. 
12.  Quy định đối với người hành nghề trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 
B. PHẦN NỘI DUNG VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III  
1. Nguyên tắc truyền dịch. 
2. Những lưu ý khi truyền máu. 
3. Quy định an toàn truyền máu. 
4. Những điểm cần lưu ý khi tiêm thuốc. 
5. Trình bày các nguyên tắc chung khi cho NB dùng thuốc. 
6. 17 tiêu chuẩn đánh giá mũi tiêm an toàn. 
7. Nguyên tắc chung khi thông tiểu  
8. Những lưu ý khi đặt thông tiểu. 
9. Nguyên tắc thay băng vết thương vô khuẩn – dấu hiệu nghi vết may 

nhiễm khuẩn. 
10. Nguyên tắc thay băng vết thương nhiễm. 
11. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. 
12. Những dấu hiệu và triệu chứng của thiếu oxy.  
13. Những nguyên tắc tổng quát của kỹ thuật vô khuẩn. 
14. Nguyên tắc phòng ngừa chuẩn.  
15. Phác đồ xử trí cấp cứu phản vệ mức nặng và nguy kịch (độ II, III) trong 

xử trí phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT (Phụ lục IV).  
16. Tiến trình hồi sinh tim phổi cơ bản và các bước ép tim ngoài lồng ngực 

trong xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn – hô hấp. 
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17. Phân cấp chăm sóc người bệnh theo Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 
28/12/2021 

18. Nhiệm vụ của Điều dưỡng khoa lâm sàng theo Thông tư 31/2021/TT-
BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về Quy định hoạt động điều dưỡng 
trong bệnh viện. 

19. Các can thiệp chăm sóc ĐD về hô hấp, tuần hoàn, thân nhiệt; dinh dưỡng; 
giấc ngủ và nghỉ ngơi theo Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 
của Bộ Y tế về Quy định hoạt động ĐD trong bệnh viện (chỉ nêu nội dung 
chính). 

II-  ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV 
1. Nguyên tắc đề phòng loét giường. 
2. Chăm sóc NB loét giường.  
3. Các giai đoạn phát triển của loét giường – mô tả từng giai đoạn. 
4. Trình bày các nguyên tắc chung khi cho NB dùng thuốc. 
5. 17 tiêu chuẩn đánh giá mũi tiêm an toàn. 
6. Những lưu ý khi truyền máu. 
7. Những điểm lưu ý khi cho người bệnh thở dưỡng khí. 
8. Những dấu hiệu và triệu chứng của thiếu oxy. 
9. Chăm sóc người bệnh có đặt thông tiểu lưu. 
10. Phân cấp chăm sóc NB theo Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 

của Bộ Y tế về Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. 
11. Quy trình tan đông huyết tương tươi đông lạnh và chế phẩm tủa lạnh. 
12. Nguyên tắc thay băng vết thương.  
13. Nguyên tắc thay băng vết thương nhiễm. 
14. Nguyên tắc thay băng có ống dẫn lưu. 
15. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. 
16. Những lưu ý khi đo huyết áp cho người bệnh (những việc nên làm và 

không nên làm). 
17. Những lưu ý khi đếm nhịp thở cho người bệnh. 
18. Những yếu tố sinh lý ảnh hưởng đến mạch. 
19. Những yếu tố sinh lý ảnh hưởng đến huyết áp. 
20. Tiến trình hồi sinh tim phổi cơ bản và các bước ép tim ngoài lồng ngực 

trong xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn – hô hấp 
21. Phác đồ xử trí cấp cứu phản vệ mức nặng và nguy kịch (độ II, III) trong 

xử trí phản vệ theo TT51/2017/TT-BYT (Phụ lục IV).  
22. Các can thiệp chăm sóc ĐD về vệ sinh cá nhân; tinh thần; quy trình 

chuyên môn kỹ thuật theo Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 
của Bộ Y tế về Quy định hoạt động ĐD trong bệnh viện (chỉ nêu nội dung 
chính). 

III- ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT  Y CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 
1. Trong kỹ thuật chụp C1-C2 há miệng, tia trung tâm khu trú vào điểm nào. 
2. Các bước tiến hành chụp X quang phổi tư thế đỉnh phổi ưỡn. 
3. Các bước tiến hành chụp X quang cột sống thắt lưng thẳng. 
4. Các thì chụp CT scan bụng trong trường hợp chấn thương bụng nghi có 

vỡ bàng quang. 
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IV- ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT  Y PHỤC HỒI CHỨC NĂNG-VLTL 
1. Bốn giai đoạn của quá trình hồi phục sau đột quỵ  
2. Các bước thực hiện tập VLTL cho người bệnh ngoại trú. 
3. Các biến chứng của gãy xương. 
4. Mục đích PHCN sau khi phẫu thuật lồng ngực. 

V- ĐỐI TƯỢNG KỸ SƯ DINH DƯỠNG 
1. Thực phẩm có thể được chia thành 2,4,6,12 nhóm tùy theo quan điểm của 

từng tác giả. Cách chia thực phẩm thành 4 nhóm gồm những nhóm nào. 
2. Ở bệnh nhân đột quỵ, bệnh nhân nặng phải nuôi ăn qua sonde dạ dày.Các 

loại kỹ thuật nuôi qua sonde. 
3. Chỉ số khối cơ thể là chỉ số thông dụng nhất để đánh giá thiếu, thừa cân. 

Người có BMI bình thường từ 18.5 đến 25 kg/m2 theo WHO. Riêng đối 
với khu vực châu Á thì BMI được phân loại như thế nào. 

4. Ăn chất béo có phải là xấu. 
5. Dấu hiệu và triệu chứng của thiếu cân. 
6. Các mối nguy có thể ô nhiễm vào thực phẩm. 
7. Hiện nay, văn bản mới nhất quy định về hoạt động dinh dưỡng trong 

bệnh viện là văn bản nào. 
8. Các sản phẩm hiện nay có thể tự công bố tiêu chuẩn thực phẩm hoặc phải 

đăng ký công bố. Vậy sản phẩm nào cần phải đăng ký công bố tiêu chuẩn 
thực phẩm. 

9. Ở thành phố Hồ Chi Minh cơ quan nào quản lý An toàn thực phẩm. 
10. Vụ ngộ độc pate chay vừa qua, bệnh viện Nhân dân 115 tham gia điều trị 

người bệnh. Lời khuyên cho người dân để phòng tránh ngộ độc do vi 
khuẩn Clostridium botulinum gây ra. 

VI – ĐỐI TƯỢNG KỸ THUẬT VIÊN DINH DƯỠNG 
1. Các sản phẩm hiện nay có thể tự công bố tiêu chuẩn thực phẩm hoặc phải 

đăng ký công bố. Vậy sản phẩm nào cần phải đăng ký công bố tiêu chuẩn 
thực phẩm. 

2. Ở thành phố Hồ Chi Minh cơ quan nào quản lý An toàn thực phẩm. 
3. Các mối nguy có thể ô nhiễm vào thực phẩm. 
4. Vụ ngộ độc pate chay vừa qua, bệnh viện Nhân dân 115 tham gia điều trị 

người bệnh. Lời khuyên cho người dân để phòng tránh ngộ độc do vi 
khuẩn Clostridium botulinum gây ra. 

VII – ĐỐI TƯỢNG BÁC SĨ HẠNG III (NỘI KHOA – ĐA KHOA) 
1. Tăng huyết cấp cứu:  chẩn đoán và xử trí 
2. Nguyên tắc xử trí ban đầu tăng HA cấp cứu 
3. Nhóm bệnhcó lợi khi sử dụng Statin 
4. Xử trí xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày 
5. Tiêu chuẩn điều trị viêm gan siêu vi B 
6. Tiêu chí chẩn đoán đái tháo đường  
7. Triệu chứng lâm sàng và thay đổi xét nghiệm hormon giáp trong bệnh 

Basedow 
8. Xử trí cấp cứu hôn mê hạ đường huyết  
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9. Định nghĩa, nguyên nhân bệnh thận mạn; Phân độ bệnh thận mạn;Điều 
trị bệnh thận mạn. 

10. Các phương pháp điều trị thay thế thận: 
11. Chỉ định - Chống chỉ định của lọc thận chu kỳ (lọc máu). 
12. Chỉ định - Chống chỉ định của lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc). 
13. Chỉ định - Chống chỉ định của ghép thận. 
14. Chẩn đoán hội chứng thận hư  
15. Điều trị hội chứng thận hư 
16. Chẩn đoán viêm bàng quang cấp: NK cấp tính tại bàng quang (BQ) 
17. Chẩn đoán phản vệ độ III (sốc phản vệ) và Xử trí phản vệ độ III 
18. Chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn và xử trí 
19. Xử trí sốc giảm thể tích do xuất huyết nội: chẩn đoán và xử trí 
20. Cách sử dụng máy sốc điện 
21. Ngưng tuần hoàn hô hấp: Chẩn đoán và xử trí  
22. Nguyên tắc điều trị bệnh nhân COVID-19 
23. Loãng xương: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và phương pháp 

chuẩn đoán loãng xương. Nhóm thuốc được lựa chọn đầu tay trong 
điều trị loãng xương. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng nhóm thuốc 
này trong điều trị loãng xương. 

24. Gút: Đặc điểm lâm sàng. Chỉ định điều trị hạ acid uric máu. 
25. Các triệu chứng trong hội chứng chùm đuôi ngựa. 
26. Ý  nghĩa Dấu hiệu F.A.S.T trong đột quị não 
27. Thời gian vàng trong nhồi máu não cấp. cữa sổ điều trị tiêu sợi huyết 

(tài liệu tham khảo: phác đồ điều trị BVND115 tái bản 2019) 
VIII – ĐỐI TƯỢNG BÁC SĨ HẠNG III (NGOẠI KHOA) 

1. Các nguyên nhân phổ biến gây chấn thương cột sống. 
2. Đoạn cột sống nào dễ bị chấn thương nhất 
3. CTCS có thể gây nên yếu liệt không  
4. Các hội chứng tủy thường gặp trong chấn thương cột sống  
5. Các nguyên tắc chăm sóc cần lưu ý đối với người bệnh bị chấn 

thương cột sống. 
6. Chỉ định mổ cấp cứu trong thoát vị đĩa đệm 
7. Mục đích của phẫu thuật cột sống 
8. Viêm ruột thừa cấp:  Chẩn đoán và xử trí 
9. Phân biệt viêm ruột thừa với cơn đau quặn thận phải 
10. Bệnh trĩ: lâm sàng và hướng xử trí 
11. Thủng dạ dày- tá tràng:  Chẩn đoán và xử trí 
12. viêm túi mật do sỏi: Chẩn đoán và xử trí 
13. Viêm đường mật do sỏi:  Chẩn đoán và xử trí 
14. Xử trí ban đầu bệnh nhân đa chấn thương 
15. Chẩn đoán và xử trí một trường hợp xuất huyết nội  
16. Sỏi thận: Phân loại, chẩn đoán các biến chứng, các phương pháp 

điều trị sỏi thận 
17. Phân loại nhiễm khuẩn đường tiết niệu 
18. Chân thương thận: Phân độ và điều trị  
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19. Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt:  Chỉ định điều trị nội khoa, Điều 
trị ngoại khoa,  các phương pháp phẫu thuật, tai biến - biến chứng 

20. Cơn đau quặn thận chẩn đoán và nguyên tắc điều trị  
21. Ung thư tiền liệt tuyến: chẩn đoán và nguyên tắc  điều trị  
22. Chẩn đoán và hướng xử trí vết thương tim 
23. Chẩn đoán và xử trí vết thương ngực hở 
24. Chẩn đoán và hướng xử trí chấn thương ngực kín 
25. Chẩn đoán và xử trí tràn khí màng phổi 
26. Chẩn đoán và xử trí tràn máu màng phổi 
27. Chẩn đoán và hướng xử trí tắc mạch chi cấp tính 

(tài liệu tham khảo: phác đồ điều trị BVND115 tái bản 2019) 
 

IX. – ĐỐI TƯỢNG DƯỢC SĨ HẠNG III và IV 
1. Thuốc kê đơn là gì. Thuốc không kê đơn là gì. 
2. Hạn dùng của thuốc là gì. Trường hợp hạn dùng chỉ thể hiện tháng, 

năm thì hạn dùng được tính như thế nào. 
3. Theo Luật Dược năm 2016, phản ứng có hại của thuốc là gì. 
4. Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định các sản phẩm 

nào không được kê vào đơn thuốc. 
5. Thời hạn đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc 
6. Kể tên các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt 
7. Nêu quy định điều kiện bảo quản thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất tại cơ sở khám chữa bệnh 
8. Nêu quy định về trình độ đào tạo đối với người quản lý thuốc thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất tại Khoa Dược bệnh 
viện. 

9. Nêu quy định về 5 đúng trong khi người bệnh dùng thuốc. 
10.  Phân biệt phản vệ và sốc phản vệ 
11. Liệt kê các thuốc và số lượng thuốc trang bị trong hộp thuốc cấp cứu 

phản vệ và tủ thuốc cấp cứu tại nơi sử dụng thuốc gây tê, gây mê. 
12. GSP là gì. GSP được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào 
13. Biệt trữ là gì.  
14. Nguyên tắc FEFO, FIFO trong bảo quản thuốc là gì. 
15. Bảo quản thuốc ở điều kiện thường được quy định như thế nào.  
16. Nêu nhiệt độ bảo quản thuốc đối với các điều kiện bảo quản (Bảo quản 

lạnh.Bảo quản mát.) 
17. GPP là gì. GPP được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào. 
18. Kể tên các quy trình thao tác chuẩn tối thiểu phải có đối với nhà thuốc 

GPP 
19. Kể tên các kháng sinh (hoặc nhóm kháng sinh) phải thực hiện việc ký 

duyệt Phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh ưu tiên quản lý tại Bệnh viện 
trước khi sử dụng.ải có đối với nhà thuốc GPP. 

20. Nơi tiếp nhận báo cáo ADR tại bệnh viện thuộc khoa/phòng nào. Kể 
tên 2 trung tâm tiếp nhận báo cáo ADR trên phạm vi cả nước và khu 
vực 
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21. Nêu các hình thức gửi báo cáo ADR về Trung tâm Quốc gia hoặc 
Trung tâm khu vực về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại 
của thuốc. 

22. Kể tên các loại thuốc kháng virus trong điều trị Covid-19 theo 
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 của Bộ Y tế. 

 

X. ĐỐI TƯỢNG CHUYÊN VIÊN 
 

1. Qui định về chế độ tập sự, chế độ chính sách đối với người tập sự theo 
Nghị định 115/2020/NĐ-CP. 

2. Theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP hãy nêu các loại hình khen thưởng. 
3. Hợp đồng làm việc. Trình bày các loại hợp đồng làm việc. 
4. Thời gian hưởng chế độ ốm đau và người lao động nghỉ việc do mắc bệnh 

thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo Thông tư số 
46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế ban hành thì hưởng chế 
độ ốm đau. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau. 

5. Hợp đồng lao động. Hình thức hợp đồng lao động và loại hợp đồng lao 
động. 

6. Trình tự quản lý văn bản đi quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 
ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

7. Quy định Đăng ký văn bản đi quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 
ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

8. Quy định Soạn thảo văn bản quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 
ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

9. Các loại văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 
ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

10. Thể thức văn bản; các thành phần chính của thể thức văn bản hành chính 
quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

11. Quy định lưu văn bản đi quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 
05/3/2020 của Chính phủ 

XI. ĐỐI TƯỢNG CÔNG TÁC XÃ HỘI VIÊN 
1. Nghề Công tác xã hội có các phương pháp hỗ trợ trực tiếp nào.Vai trò của 

nhân viên Công tác xã hội là gì. 
2. Đối tượng của Công tác xã hội là gì. 
3. Triết lý giá trị nghề nghiệp của Công tác xã hội là gì . 

 
XII. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

1. Quy định về chứng từ kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC. 
2. Các nguyên tắc kế toán. 
3. Nhiệm vụ của kế toán. 
4. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi 

thường xuyên (đơn vị nhóm 2) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 
tháng 06 năm 2021. 
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5. Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý của đơn vị sự nghiệp công tự đảm 
bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 06 năm 2021. 

6. Phân phối kết quả tài chính trong năm của đơn vị sự nghiệp công tự đảm 
bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 06 năm 2021. 

7. Sử dụng các quỹ của đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên 
(đơn vị nhóm 2) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 
2021. 

8. Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo Nghị 
định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017. 

9. Tổ chức thanh lý tài sản công theo hình thức bán và thẩm quyền quyết 
định thanh lý tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 
tháng 12 năm 2017. 

10. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 12 năm 2017. 

XIII. KỸ THUẬT VIÊN HẠNG IV (HCQT) 
1. An toàn điện là gì. 
2. Nguyên nhân gây mất an toàn điện. 
3. Điện 3 pha là gì. Tại Việt Nam đang sử dụng điện ba pha điện áp bao 

nhiêu Vol . 
4. Chập điện là gì. 
5. Nguyên nhân gây chập cháy điện. 

XIV. NỘI DUNG VỀ TIN HỌC: 
1/ Trong MS Word, muốn di chuyển trỏ chuột từ 1 ô sang ô kế tiếp bên phải của 
một dòng trong bảng biểu (Table) ta bấm phím nào trong các phím sau đây . 

a) Esc 
b) Tab 
c) Ctrl 
d) Shift 

2/ Trong MS Word, để chọn các ô KHÔNG đồng thời trong bảng, 
bạn sử dụng cách nào sau đây . 

a) Nhấn Ctrl và nhấp chọn vào các ô  
b) Nhấn Alt và nhấp chọn vào các ô 
c) Nhấn Shift và nhấp chọn vào các ô 
d) Nhấn Space và nhấp chọn vào các ô 

3/ Trong MS Excel, khi ta nhập dữ liệu ngày tháng năm, nếu giá trị ngày tháng 
năm đó không hợp lệ thì Excel coi đó là dữ liệu dạng gì . 

a) Dạng chuỗi 
b) Dạng số 
c) Dạng công thức 
d) Dạng thời gian 

4/ Trong MS Excel, dữ liệu kiểu ngày tháng mặc định nằm ở vị trí nào của ô . 
a) Phía trái của ô 
b) Phía phải của ô 
c) Ở giữa ô 
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d) Không có vị trí xác định ô 
5/ Trong MS Excel 2010, làm thế nào để ẩn đi các dòng đang chọn. 

a) Tại Menu Home, trong nhóm Cells chọn Format - Hide Rows 
b) Tại Menu Home, trong nhóm Cells chọn Format - Hide & Unhide 

Hide Columns 
c) Tại Menu Home, trong nhóm Cells chọn Format - Hide & Unhide 

- Hide Rows 
d) Tại Menu Home, trong nhóm Cells chọn Format - Hide Columns 

6/ Trong MS Excel, hàm nào sau đây cho kết quả là trung bình cộng của dãy số . 
a) SUM 
b) AVERAGE 
c) IF 
d) COUNT 

7/ Trong MS Word, chức năng Text Direction có ý nghĩa gì trong khi làm việc 
với bảng. 

a) Thay đổi hướng phần nội dung trong bảng 
b) Thay đổi hướng dòng tiêu đề của bảng 
c) Thay đổi hướng của bảng 
d) Thay đổi chức năng sắp xếp trong bảng 

8/ Trong MS Word, bạn đang gõ văn bản và dưới chân những ký tự bạn đang 
gõ xuất hiện các dấu xanh đỏ. Đó là dấu hiệu gì . 

a) Dấu xanh là biểu hiện của vấn đề chính tả, dấu đỏ là vấn đề ngữ 
pháp 
b) Dấu xanh là do bạn đã dùng sai từ tiếng Anh, dấu đỏ là do bạn 
dùng sai quy tắc ngữ pháp. 
c) Dấu xanh là do bạn gõ sai quy tắc ngữ pháp, dấu đỏ là do bạn gõ 
sai từ tiếng Anh. 
d) Dấu xanh đỏ là do máy tính bị virus 

9/ Trong MS Word, lệnh nào trong menu View sẽ phân cửa sổ soạn thảo 
thành hai cửa sổ giống hệt nhau giúp người sử dụng dễ dàng đối chiếu nội 
dung trên cùng một văn bản . 

a) Split 
b) Arrange All. 
c) New Windows 
d) Zoom In 

10/ Trong Microsoft Word, bạn đã lựa chọn 3 ô của bảng và sau đó nhấn 
chuột phải. Bạn chọn chức năng nào để trộn 3 ô này làm một: 

a) Delete rows 
b) Merge Cells 
c) Distribute Row Evenly 
d) Distribute Column Evenly 

11/ Trong MS Excel, biểu thức =DAY("20/02/2016") cho kết quả là bao 
nhiêu. 

a) 20 
b) 2 
c) 2016 
d) #VALUE 
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12/ Trong MS Excel, với cú pháp hàm HLOOKUP(x,bảng dò tìm, 
n,[0/1]), giá trị x có ý nghĩa là gì . 

a) Giá trị cần dò tìm 
b) Số dòng trả về giá trị tìm thấy 
c) Giá trị trả về từ bảng dò tìm 
d) Số cột trả về giá trị khi tìm thấy 

13/ Trong MS Word, để chèn thêm hàng vào phía dưới hàng con trỏ đang 
đứng, ta chọn lệnh nào sau đây . 

a) Insert Column to the Right 
b) Insert Row Below 
c) Insert Row Above 
d) Insert Column to the Left 

14/ Trong MS Excel, hàm nào sau đây trả về kết quả là tổng của các số . 
a) AVERAGE 
b) IF 
c) LEFT 
d) SUM 

15/ Tùy chọn nào sau đây là thiết bị máy tính .  
a)  Unix. 
b)  Server. 
c)  Ubuntu. 
d)  Linux.  

16/ Hai thiết bị nào sau đây được thay thế khi dùng màn hình cảm 
ứng .  

a) Máy in. 
b) Chuột. 
c) Máy quét ảnh (scanner). 
d) Microphone. 

17/ Những thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị bên trong của 
máy tính .  

a) Bo mạch chủ (mainboard). 
b) Chuột. 
c) Bàn phím. 
d) Máy quét ảnh. 

18/ Thiết bị nào sau đây không được xếp vào nhóm thiết bị ngoại vi của 
máy tính .  
a) Các thiết bị lưu trữ. 
b) Các thiết bị xuất / nhập. 
c) Các thiết bị mạng và truyền thông. 
d)  Bộ vi xử lý trung tâm. 
19/ Thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị bên trong của máy 
tính .  
a) Chuột. 
b) Bàn phím. 
c) Máy quét ảnh. 
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d) Bộ nhớ. 
20/ Thiết  bị nào sau đây KHÔNG được xếp vào nhóm thiết bị ngoại vi của 
máy tính .  

a) Các thiết bị lưu trữ. 
b) Các thiết bị xuất / nhập. 
c) Các thiết bị mạng và truyền thông. 
d) Bộ vi xử lý trung tâm. 

 21: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói đến bộ vi xử lý trung tâm 
(CPU).  

a)  CPU được tạo bởi bộ nhớ RAM và ROM. 
b)  CPU thường được tích hợp với một Chip gọi là vi xử lý. 
c)  CPU là viết tắt của Processing Unit. 
d)  CPU nhắm đến phần mềm người sử dụng. 

 22: “Phần cứng này chứa dữ liệu có thể đọc và sử dụng nhưng không thay 
đổi được. Các lệnh để điều khiển các chức năng cơ bản của máy tính vẫn 
tồn tại cho dù nguồn điện bật hay tắt”. Đây là phát biểu về thành phần nào 
của máy tính. 

a) Bộ nhớ ROM. 
b) Bộ nhớ RAM. 
c) Ổ đĩa thể rắn (SSD). 
d) Ổ đĩa cứng (HDD). 

 
 23: “Đây là vùng bộ nhớ điện tử nơi máy tính cá nhân lưu giữ các bản sao 
đang làm việc của các chương trình và dữ liệu; các thông tin và dữ liệu này 
bị biến mất khi máy tính tắt nguồn”. Đây là phát biểu về thành phần nào 
của máy tính . 

a) Bộ nhớ ROM. 
b) Bộ nhớ RAM. 
c) CD-Rom. 
d) Ổ đĩa cứng (HDD). 

 24: Hãy chỉ ra thiết bị lưu trữ dữ liệu .  
a) Máy in. 
b) Cần điều khiển. 
c) Bộ nhớ USB. 
d) Webcam. 

 25: Hãy chỉ ra thiết bị nhập thông dụng .  
a) Máy ảnh kỹ thuật số. 
b) Máy in. 
c) Loa. 
d) Màn hình. 

 26: Chuột không dây sử dụng công nghệ nào để kết nối tín hiệu với máy 
tính . 

a) Wifi. 
b) Hồng ngoại. 
 



11 
 

c) Wimax. 
d) Bluetooth. 

 27: Thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị xuất của máy tính .  
a) Máy quét ảnh. 
b) Máy in. 
c) Microphone. 
d) Bàn phím. 

 28: Thiết bị nào sau đây thực hiện cả hai chức năng nhập và xuất dữ liệu .  
a) Màn hình. 
b) Màn hình cảm ứng. 
c) Webcam. 
d) Bút chạm (stylus). 

29: Màn hình được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây.   
a) USB. 
b) COM. 
c) VGA. 
d) LPT. 

 30: Máy quét ảnh (scanner) được kết nối với máy tính thông qua cổng nào 
sau đây . 

a) RJ45. 
b) USB. 
c) LPT. 
d) RJ11. 

 31: Thuật ngữ "phần mềm máy tính" KHÔNG dùng để giúp cho một máy 
tính vận hành. 

1 - Mã nguồn. 
2 - Hệ điều hành. 
3 - Phần mềm lập trình. 
4 - Các chương trình ứng dụng. 

 
 32: Đâu là KHÔNG PHẢI phần mềm ứng dụng .  

1 - Internet Explorer. 
2 - Adobe Photoshop. 
3 - Microsoft Word. 
4 - Microsoft Windows  

 
 33: - Hãy chỉ hệ điều hành KHÔNG thông dụng .  

1 - Windows. 
2 - Linux. 
3 - Mac OS. 
4 - Windows Notepad. 

 34: - Nên dùng phần mềm nào để tạo bài thuyết trình. 
1 - MS Word. 
2 - MS PowerPoint. 
3 - MS Excel. 
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4 - MS Access. 
 
 35: Nên sử dụng MS Excel để thực hiện hai nhiệm vụ nào sau đây .  

1 - Thêm các hiệu ứng định dạng cho văn bản. 
2 - Thiết kế và cài đặt một ứng dụng cơ sở dữ liệu. 
3 - Tổ chức và soạn thảo văn bản hiệu quả. 
4 - Tạo các kiểu lịch (calendar) khác nhau. 

 
 36: Hệ điều hành mã nguồn mở thông dụng nhất hiện nay là gì . 

1 - Windows. 
2 - Mac OS. 
3 - Linux. 
4 - Fedora. 

 37: Hãy sắp xếp các tiền tố trong hệ đo lường quốc tế (SI) theo thứ tự từ 
nhỏ đến lớn. 

1 - Tera - Giga - Mega - Kilo 
2 - Kilo - Mega - Giga - Tera 
3 - Kilo - Mega - Tera - Giga 
4 - Giga - Mega - Kilo - Tera 

 38: Tốc độ của một bộ vi xử lý được đo bằng đơn vị nào . 
1 - Bit. 
2 - Hertz (Hz) 
3 - Bytes 
4 - Bit trên giây (bps) 

 39: - Các mạng LAN không dây (WLANs) được kết nối với nhau bằng 
phương tiện gì . 

1 - Sóng vô tuyến. 
2 - Cáp đồng trục. 
3 - Cáp quang. 
4 - Cáp điện thoại. 

 40: - Hãy chỉ ra "dịch vụ kết nối Internet" .  
1 - Kết nối quay số (Dial-up). 
3 - Kết nối qua đường truyền cáp quang (FTTH). 
4 - Kết nối không dây (Wifi, Wimax). 
5 - Kết nối qua đường dây thoại. 

 41: Hãy chỉ ra "phương thức KHÔNG kết nối Internet" .  
1 - Kết nối qua đường dây thoại. 
2 - Kết nối không dây (Wifi, Wimax). 
3 - Kết nối qua vệ tinh. 
4 - Kết nối trực tiếp băng thông rộng (ADSL). 

 42: Thuật ngữ nào sau đây dùng để mô tả phương thức học tập có sử dụng 
kết nối mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp giữa 
người học với nhau và với giảng viên . 

1 - Teleworking. 
2 - E-learning. 
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3 - Teleconference. 
4- E-banking.  

 43: Hãy chỉ ra trang mạng xã hội được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.  
1 - Zalo. 
2 - Facebook. 
3 - Viber. 
4 - Blogger. 

 44: Những phát biểu nào là đúng với tư thế nhìn thấy được và thuận tiện 
khi sử dụng một máy tính.  

1 - Đặt màn hình qua các bên của bàn làm việc. 
2 - Hãy nghỉ ngơi 5 phút sau mỗi giờ làm việc liên tục. 
3 - Nguồn ánh sáng nên ở vị trí ít nhất 20 độ so với đường ngắm / 

trục thị giác. 
4 - Nâng cao mức độ dễ đọc của một tài liệu bằng cách sử dụng 

các ký tự trắng trên nền đen. 
 45: Hãy chỉ ra các biện pháp phòng ngừa một số loại bệnh tật liên quan 
đến việc sử dụng máy tính lâu dài .  

1 - Chỉnh độ phân giải màn hình lên cao nhất, để màn hình có thể 
hiển thị nhiều thông tin hơn. 

2 - Thường xuyên rời khỏi ghế ngồi. 
3 - Chọn tư thế ngồi phù hợp. 
4 - Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một thời gian dài 

không chớp mắt. 
 46: Khi làm việc với máy tính, hoạt động nào tăng nguy cơ chấn thương 
tay và bàn tay .  

1 - Làm việc ở tư thế có điểm tựa hoặc vị trí cố định. 
2 - Thường xuyên duỗi hoặc uốn tay chân sau khi sử dụng máy vi 

tính. 
3 - Theo dõi các điểm sáng nhấp nháy hoặc chuyển động nhanh 

trên màn hình. 
4 - Liên tục thực hiện các chuyển động giống nhau trong cùng một 

thời điểm.  
 47: Khi sử dụng máy vi tính, cổ tay bị mỏi và đau đớn là do những nguyên 
nhân nào.  

1 - Do thường xuyên vận động. 
2 - Do nhìn vào ánh sáng là hình ảnh quá lâu. 
3 - Do thường xuyên vẫy và duỗi tay mỗi khi làm việc với máy vi 

tính. 
4 - Do ngồi một chỗ quá lâu và không đúng cách. 

 48: Lựa chọn nào là đúng liên quan đến việc sửa tư thế khi sử dụng một 
máy tính.  

1 - Đầu và cằm của bạn nên nghiêng về phía sàn nhà, ngăn ngừa 
sự chêch lệch trọng lượng trên lưng và các vấn đề về cột sống. 
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2 - Đầu gối nên ở một góc vuông nhưng ở một vị trí thấp hơn so 
với khung xương chậu. 

3 - Một thanh hoặc bệ nghỉ chân nên luôn luôn được sử dụng. 
4 - Bàn chân nên được đặt trên sàn và hợp với đầu gối tạo thành 

một góc vuông. 
 49: "Đây là trạng thái tiết kiệm điện năng nhất trong Windows, trong đó 
máy tính đưa tất cả tài liệu và chương trình đang mở vào ổ cứng và sau đó 
tắt máy tính." Máy tính đang ở chế độ nào . 

1 - Chế độ ngủ đông (Hibernate). 
2 - Chế độ tạm nghỉ (Sleep/Standby). 
3 - Chế độ tắt máy (Shutting Down). 
4 - Chế độ khởi động lại (Restart). 

 50: Để sử dụng được chương trình tin nhắn tức thời trên Facebook, bạn 
cần có gì . 

1 - Một số điện thoại. 
2 - Một tài khoản với tên người dùng và mật khẩu. 
3 - Một danh sách liên lạc. 
4 - Một trang web. 

 51: Các dịch vụ Internet nào yêu cầu người dùng KHÔNG đăng nhập 
bằng tài khoản cá nhân .  

1- Thư điện tử (E-mail). 
2 - Trang thông tin điện tử. 
3 - Ngân hàng điện tử (E-banking). 
4 - Dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS). 

 52: Điều gì KHÔNG tốt khi sử dụng mật khẩu đăng nhập trên Internet .  
1 - Thay đổi mật khẩu thường xuyên. 
2 - Chọn mật khẩu có độ dài thích hợp. 
3 - Xen lẫn các chữ cái, số hoặc ký hiệu trong mật khẩu. 
4 - Sử dụng một mật khẩu cho mọi tài khoản. 

 53: Để chọn một mật khẩu bảo mật mạnh, hướng dẫn nào bạn KHÔNG 
NÊN xem xét .  

1 - Sử dụng tất cả ký tự số. 
2 - Sử dụng ít nhất một ký hiệu. 
3 - Kết hợp các ký tự in hoa và in thường. 
4 - Có tối thiểu 8 ký tự. 

 54: - Khi giao dịch trực tuyến, hành động nào nên làm để bảo vệ thông tin 
cá nhân .  

1 - Chia sẻ thông tin thẻ tín dụng trên mạng trực tuyến. 
2 - Đưa thông tin thẻ tín dụng qua điện thoại cho người lạ. 
3 - Không bao giờ nhấp chuột vào một liên kết trong một thư điện 
tử có yêu cầu nhấn chuột để cập nhật thông tin cá nhân. 
4 - Chia sẻ thông tin cá nhân khi sử dụng một chương trình mạng 
xã hội hoặc trò chuyện trực tuyến. 
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 55: "Đây là hàng rào bảo mật điều khiển dòng thông tin giữa Internet và 
mạng riêng, nó bảo vệ mạng LAN khỏi những truy cập trái phép từ bên 
ngoài.". Phát biểu này liên quan đến khái niệm nào . 

1 - Chương trình chống virus. 
2 - Tên đăng nhập và mật khẩu bảo mật. 
3 - Tường lửa (Firewall). 
4 - Modem. 

 56: Người dùng nên làm gì để ngăn chặn trộm cắp thông tin trên máy tính.  
1 - Mua các hệ thống để khóa máy tính trong các tủ đặc biệt. 
2 - Sử dụng mật khẩu có tính bảo mật không cao. 
3 - Lắp đặt camera quan sát ở những khu vực làm việc có nhiều 

máy tính và các phòng mạng. 
4 - Sử dụng các chương trình chống virus. 

 57: - "Luật này cho phép bạn sở hữu tài sản trí tuệ của mình; chỉ duy nhất 
một mình bạn có quyền để tạo và phân phối các bản sao kết quả công việc 
của mình, thực hiện hoặc hiển thị sản phẩm của bạn ở nơi công cộng." Phát 
biểu này liên quan đến khái niệm nào. 

1 - Quyền tác giả. 
2 - Sở hữu trí tuệ. 
3 - Đăng ký bản quyền. 
4 - Luật sở hữu trí tuệ. 

 58: Luật nào quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ 
thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông 
tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 
ứng dụng 
và phát triển công nghệ thông tin. 

1. Luật Viễn thông. 
2. Luật Báo chí. 
3. Luật Công nghệ thông tin. 
4. Luật Giáo dục 

 59: - Khi bạn mua một phần mềm có bản quyền, nhà phân phối sẽ 
KHÔNG cung cấp cho bạn điều gì.  

1 - Mã sản phẩm (Product code) hoặc mã khóa (Key code).  
2 - Giấy phép (license) cài đặt và sử dụng phần mềm.  
3 - Bản cập nhật phần mềm miễn phí.  
4 - Giấy phép chỉnh sửa chương trình phần mềm.  

 60: - Thiết bị nào sau đây là máy tính dễ dàng di chuyển gồm một phần 
cứng duy nhất có màn hình cảm ứng hoặc đa cảm ứng; người dùng có thể 
gõ;trên một bàn phím ảo trên màn hình thay vì sử dụng một bàn phím riêng 
biệt . 

1 - Máy tính bảng. 
2 - Netbook. 
3 - Máy tính xách tay. 
4 - Điện thoại thông minh. 

 61: Hãy chỉ ra ba đặc trưng của điện thoại thông minh.  
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1 - Cho phép cài đặt các chương trình của bên thứ ba. 
2 - Có thời lượng pin lâu hơn. 
3 - Hỗ trợ tất cả các kiểu hệ điều hành. 
4 - Bền hơn so với điện thoại di động khác. 

 62: Thiết bị nào nên được sử dụng để lưu tệp tin có dung lượng 
25.165.824 Kilobytes. 

1 - CD có dung lượng 700 Megabytes. 
2 - USB còn trống 10.24 Gigabytes. 
3 - Ổ cứng máy tính xách tay còn trống 12.288 Megabytes. 
4 - Ổ cứng máy tính để bàn còn trống 0.028 Terabytes. 

 63: Hệ điều hành KHÔNG CÓ chức năng nào .  
1 - Điều khiển phần cứng. 
2 - Quản lý các chương trình. 
3 - Quản lý các tập tin. 
4 - Quản lý nhân sự của công ty. 

 64: Để một chương trình được thực thi trên máy tính, trước hết mã nguồn 
chương trình phải được …… 

1 - biên dịch thành mã máy (machine code) 
2 - kiểm tra hệ thống 
3 - vá lỗi 
4 - biên tập 

 65: Trong danh sách các bản cập nhật hệ điều hành được liệt kê dưới đây, 
bản cập nhật nào là quan trọng và cần cài đặt . 

1 - Một bản cập nhật để nhận biết các thiết bị Bluetooth mới. 
2 - Một bản cập nhật sửa chữa một lỗ hổng bảo mật. 
3 - Một bản cập nhật thử nghiệm (beta) phần mềm. 
4 - Một bản cập nhật firmware cho một thiết bị. 

 66: "Đây là một phần mềm ứng dụng miễn phí mà người dùng có thể truy 
cập, tùy biến, thay đổi mã nguồn; tùy chỉnh hoặc mở rộng phần mềm theo 
nhu cầu và chia sẻ phiên bản đó với người khác." Khái niệm này đề cập 
đến loại phần mềm nào . 

1 - Phần mềm cao cấp (Premium). 
2 - Phần mềm chia sẻ (Shareware). 
3 - Phần mềm mã nguồn mở (Open source). 
4 - Phần mềm miễn phí (freeware). 

67: "Những phần mềm này được đóng gói bán kèm theo máy tính mới, giá 
mua đã bao gồm giấy phép sử dụng hệ điều hành và một số chương trình 
khác." Khái niệm này đề cập đến loại phần mềm nào . 

1 - Phần mềm đi kèm (Bundling). 
2 - Phần mềm chia sẻ (Shareware). 
3 - Phần mềm mã nguồn mở (Open source). 
4 - Phần mềm miễn phí (freeware). 

 68: Hành động nào nên thực hiện để tăng hiệu năng của máy tính.  
1 - Giới hạn số chương trình được chạy khi khởi động.  
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2 - Chạy hai hoặc hơn các chương trình quét virus để tăng độ bảo 
vệ. 

3 - Luôn giữ các chương trình của nhà sản xuất trên máy tính. 
4 - Thường xuyên khôi phục các tệp tin từ thùng rác. 

 69: Tùy chọn nào sau đây cho phép cải thiện hiệu năng của máy tính. 
1 - Thêm các thiết bị không dây. 
2 - Tăng số cổng kết nối. 
3 - Thay thế card đồ họa tích hợp trên bo mạch chủ bằng card đồ 

họa chuyên dụng. 
4 - Thêm card mạng không dây. 

 70: Hãy chỉ ra khuyết điểm của việc sử dụng mạng máy tính.  
1 - Tăng tốc độ xử lý cho mỗi máy tính trong mạng. 
2 - Một nhóm người làm việc cùng nhau trong một dự án có thể 

chia sẻ tài liệu. 
3 - Nhiều người dùng có thể làm việc đồng thời với cùng các tệp 

tin cơ sở dữ liệu. 
4 - Chi phí phần cứng thấp hơn nhờ khả năng chia sẻ thiết bị ngoại 

vi như máy in. 
 71: “Nhóm hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau tại gia đình, văn 
phòng hoặc nhóm tòa nhà nhỏ để truyền tải thông tin, chia sẻ dữ liệu và tài 
nguyên.” Đây là đặc trưng của loại mạng máy tính nào. 

1 - Mạng cục bộ LAN. 
2 - Mạng diện rộng WAN. 
3 - Mạng chuyển mạch công cộng. 
4 - Mạng cục bộ kết nối không dây (WLAN). 

 72: Tốc độ truyền tải dữ liệu nào sau đây là nhanh nhất. 
1 - 300 Kbps. 
2 - 300 Mbps. 
3 - 3.000.000 bps. 
4 - 3 Gbps. 

 73: “Đây là mạng diện rộng (WAN) bao gồm các phần cứng kết nối với 
nhau để chúng có thể truyền thông và chia sẻ thông tin.” Phát biểu này đề 
cập đến loại mạng nào . 

1 - Intranet. 
2 - Extranet. 
3 - Internet. 
4 - Mạng chuyển mạch công cộng. 

 74: “Đây là một mạng nội bộ để các nhân viên trong một công ty hay một 
tổ chức xây dựng và chia sẻ thông tin chứa trên các cơ sở dữ liệu riêng 
theo phương pháp của World Wide Web của Internet.” Phát biểu này đề 
cập đến loại mạng nào . 

1 - Intranet. 
2 - Extranet. 
3 - Internet. 
4 - Mạng cục bộ kết nối không dây (WLAN). 
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 75: “Đây là quá trình sao chép tệp tin từ máy chủ trên Internet về máy tính 
của người dùng trong đó các dòng thông tin thường được tải một cách tự 
động và riêng rẽ khi người dùng truy cập một trang Web”. Phát biểu này 
đề cập đến khái niệm nào. 

1 - Tải các nội dung từ máy tính lên (upload). 
2 - Tải các nội dung từ mạng xuống (download) 
3 - Nhập thông tin người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào hộp 

thư điện tử Gmail. 
4 - Điền một biểu mẫu trên một trang Web. 

 76: Hãy chỉ ra hoạt động tải nội dung lên mạng (upload). 
1 - Nhập một URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt Web và bấm 

Enter. 
2 - Ghé thăm một trang Web. 
3 - Sao chép một tệp tin ứng dụng từ một trang Web tới máy tính. 
4 - Điền một biểu mẫu trên một trang Web. 

 77: “Đây là một ứng dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng; thông 
qua một hệ thống phần mềm tin học, khách hàng có thể tìm hiểu thông tin 
hay thực hiện một số giao dịch ngân hàng thông qua phương tiện điện tử.” 
Đây là đặc trưng của loại dịch vụ nào. 

1 - Ngân hàng điện tử (Electronic Banking, viết tắt là E-Banking) 
2 - Thương mại điện tử (electronic commerce hay e-commerce). 
3 - Chính phủ điện tử (E-government). 
4 - Học tập điện tử (E-learning). 

 78: Hãy chỉ ra yếu tố KHÔNG là đặc trưng của Chính phủ điện tử (E-
government).  

1 - Đưa chính phủ tới gần dân và đưa dân tới gần chính phủ. 
2 - Làm minh bạch hóa hoạt động của chính phủ, chống tham nhũng, 
quan liêu, độc quyền. 
3 - Nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng vùng sâu vùng xa. 
4 - Giúp chính phủ hoạt động có hiệu quả trong quản lý và phục vụ dân 
(cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công). 

 79: Trong địa chỉ thư điện tử "p.f.92fallon@yahoo.com", phần nào biểu 
diễn tên hộp thư. 

1 - yahoo 
2 - @ 
3 - p.f.92fallon 
4 - com 

 80: Hãy chỉ ra KHÔNG là cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử .  
1 - Tên hộp thư. 
2 - Mật khẩu đăng nhập. 
3 - Tên tổ chức. 
4 - Loại tên miền. 
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81: Một tin nhắn văn bản được tạo và gửi từ điện thoại di động (hoặc các 
thiết bị di động tương tự) sử dụng giao thức gì. 

1 - Chương trình tin nhắn tức thời (IM). 
2 - SMS (Dịch vụ tin nhắn ngắn). 
3 - MMS (Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện). 
4 - VoIP (Thoại qua giao thức Internet). 

 82: Cách gọi khác của thuật ngữ "Thoại qua giao thức Internet - VoIP".  
1 - Phòng trò chuyện trực tuyến (Chat rooms). 
2 - Điện thoại Internet (Internet telephony). 
3 - Hội nghị truyền hình (Teleconference). 
4 - Thoại trên nền băng thông rộng (VoBB). 

 83: –“Giao thức truyền thông này cho phép thực hiện các cuộc gọi thoại 
sử dụng kết nối Internet băng thông rộng.” Đây là loại giao thức nào . 

1 - VoIP (Thoại qua giao thức Internet). 
2 - Chương trình tin nhắn tức thời (IM). 
3 - SMS (Dịch vụ tin nhắn ngắn). 
4 - MMS (Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện). 

 84: - Một cộng đồng ảo, nơi người dùng có thể tương tác với những người 
khác được gọi là gì . 

1 - Nhóm tin (Newsgroups). 
2 - Nhật ký cá nhân trực tuyến (Weblogs). 
3 - Các mạng xã hội (Social networks). 
4 - Phòng trò chuyện trực tuyến (Chat rooms). 

 85: “Một nhóm trang web tích hợp các kênh thông tin, dịch vụ, ứng dụng 
của một tổ chức như thư điện tử, chia sẻ tài liệu, lịch công tác thông qua 
giao diện Web.” Đây là đặc trưng của loại hình nào . 

1 - Cổng thông tin điện tử - Web Portal. 
2 - Trang thông tin điện tử tổng hợp. 
3 - Trang thông tin điện tử nội bộ. 
4 - Trang thông tin điện tử cá nhân. 

 86 : “Một trang web chia sẻ thông tin mà người dùng có thể thay đổi bất 
cứ lúc nào và bài được đăng thường xuyên và xuất hiện theo thứ tự thời 
gian đảo ngược.” Đây là đặc trưng của loại hình nào . 

1 - Trang thông tin điện tử cá nhân. 
2 - Nhật ký cá nhân trực tuyến (Weblogs). 
3 - Trang thông tin điện tử tổng hợp. 
4 - Trang thông tin điện tử nội bộ. 

 87: “Một trang cá nhân mà người dùng có thể đăng hình ảnh, video, văn 
bản hoặc cùng chơi trò chơi điện tử cùng với những người khác.” Đây là 
đặc trưng của loại hình nào. 

1 - Nhật ký cá nhân trực tuyến (Weblogs). 
2 - Trang cá nhân trong một mạng xã hội. 
3 - Phòng trò chuyện trực tuyến (Chat rooms). 
4 - Trang thông tin điện tử cá nhân. 

 88: Khi nào bạn có thể muốn thiết lập nguồn để ở chế độ Standby.  
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1 - Khi bạn cần phải mang máy tính xách tay đến vị trí khác. 
2 - Khi bạn đang chờ đợi để kết nối với mạng. 
3 - Khi bạn đi tham dự một cuộc họp mà sau đó bạn muốn tiếp tục 
làm việc với những gì bạn đang làm trước đó. 
4 - Khi bạn muốn bảo tồn năng lượng và hệ thống máy tính của 
bạn không được cắm vào nguồn. 

 89: Hệ điều hành KHÔNG CÓ chức năng nào .  
1 - Điều khiển phần cứng. 
2 - Quản lý các chương trình. 
3 - Quản lý các tập tin. 
4 - Quản lý nhân sự của công ty. 

 90: Để một chương trình được thực thi trên máy tính, trước hết mã nguồn 
chương trình phải được …… 

1 - biên dịch thành mã máy (machine code) 
2 - kiểm tra hệ thống 
3 - vá lỗi 
4 - biên tập 

 
 


