
Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm ITE 
1. Thiết bị nào sau đây đã được gắn trên máy tính xách tay để đọc một thiết bị lưu trữ flash 

nhỏ gọn ? 

A. Đầu đọc thẻ nhớ 

B. Cổng USB 2.0 

C. Cổng USB 1.1 

D. Ổ đĩa mềm 1.44 cải tiến 

 

2. Khi một người dùng đang đánh máy trên một máy tính xách tay con trỏ đôi khi tự di 

chuyển. Điều nào sau đây là nguyên nhân đúng nhất? 

A. Các trình điều khiển bàn phím cần phải được cập nhật. 

B. Xung đột các cổng serial. 

C. Các trình điều khiển chuột cần được cập nhật. 

D. Người sử dụng đang quét qua touch pad khi gõ phím. 

 

3. Cái nào sau đây được coi là công nghệ plug and play trong một máy tính xách tay? 

A. SATA 

B. RAID 

C. USB 

D. EIDE 

 

4. Điều nào sau đây là sự khác biệt chính giữa bộ vi xử lý (CPU) của một máy tính xách tay 

và máy tính để bàn? (Chọn HAI đáp án). 

A. Nhiệt độ CPU 

B. Bộ nhớ đệm cấp 2 (L2 Cache) 

C. Tốc độ xung nhịp đồng hồ 

D. Tốc độ Front Side Bus 

E. Điện năng tiêu thụ 

 

5. Một khách hàng báo cáo rằng máy tính xách tay không xạc pin được. Hành động nào sau 

đây cần được thực hiện đầu tiên ? 

A. Cập nhật BIOS 

B. Chạy chương trình kiểm tra pin 

C. Cài đặt lại các trình điều khiển ACPI (quản lý in) 

D. Thay thế bộ nguồn 

 

6. Sau khi khởi động một máy tính mới, một kỹ thuật viên quan sát thấy rằng các cổng USB 

không hoạt động với bất kỳ thiết bị USB nào. Điều nào sau đây nên làm đầu tiên? 

A. Kiểm tra máy tính để xác minh rằng các thiết lập khởi động cho USB là chính xác. 

B. Kết nối thiết bị USB vào một máy tính khác nhau để kiểm tra các thiết bị USB đó. 

C. Mua dây USB mới và thử nghiệm chức năng USB. 

D. Kiểm tra BIOS để xác minh rằng chức năng USB được kích hoạt. 



7. Nếu một màn hình bên ngoài được gắn vào một máy tính xách tay và nó không hoạt 

động, kỹ thuật viên nên làm điều gì đầu tiên? 

A. Cài đặt lại hệ điều hành. 

B. Mở và đóng nắp máy tính xách tay. 

C. Sử dụng các phím chức năng để kích hoạt màn hình. 

D. Cài đặt phần mềm mới cho bàn phím. 

 

8. Trong các phương thức sau, phương thức nào tiết kiệm năng lượng pin nhất trong khi vẫn 

cho phép máy tính hoạt động ngay sau đó. 

A. Hibernate 

B. Suspend 

C. Standby 

D. Shutdown 

 

9. Trong một thiết bị cầm tay cá nhân(PDA) điển hình, thiết bị nào sau đây là công cụ đầu 

vào chính ? 

A. Giọng nói 

B. Bút stylus 

C. Phím lăn bi 

D. bàn phím 

 

10. Thiết bị nào sau đây là một thiết bị WiFi? 

A. EVDO PCMCIA modem card 

B. floppy disk drive add-in card 

C. 802.11g PCMCIA card 

D. 56KV.34 PCMCIA modem card 

 

11. Lỗi “invalid boot disk” có nghĩa là: 

A. Các thiết lập BIOS không chính xác. 

B. Không có đĩa mềm trong ổ đĩa. 

C. Máy tính không đủ bộ nhớ cho quá trình khởi động. 

D.Máy tính không thể tìm thấy các thông tin cần thiết để bắt đầu quá trình khởi 

động. 

 

12. Các tiện ích để kiểm tra cấu trúc file hệ thống là: 

A. regedit. 

B. sysedit.  

C. msconfig. 

D. chkdsk.  

 

13. Phím nào sau đây được sử dụng để truy cập vào lựa chọn khởi động nâng cao của  

Windows trong khi máy tính đang khởi động? 

A. F8 

B. F6 

C. F5 

D. F2 



14. Bước nào sau đây trong quá trình xử lý sự cố là hiệu quả nhất để giảm bớt những cố gắng 

dư thừa.  

A. Trao đổi với người sử dụng và xác định được sự thay đổi gần đây 

B. Xác định nguyên nhân cốt lõi của lỗi 

C. Tìm giải pháp cho vấn đề 

D. Ghi chép lại các công việc và kết quả của các bước sửa chữa 

 

15. Lựa chọn nào sau đây là cần thiết để cài đặt Windows XP? (Chọn HAI). 

A. USB 1.0 hoặc cao hơn 

B. Tốc độ mạng 100Mb hoặc nhanh hơn 

C. Ổ cứng trống 10GB hoặc nhiều hơn 

D. Card đồ họa video SVGA hoặc  tốt hơn 

E. Bộ xử lý 233MHz hoặc nhanh hơn  

 

16. Vị trí nào sau đây có chứa tùy chọn System Restore trong Windows XP? 

A. Control Panel > Administrative tools . 

B. Control Panel > Security Center. 

C. System Properties > Start up và Recovery. 

D. Chương trình Help and Support từ the Start menu. 

 

17. Lệnh nào sau đây có thể được sử dụng để bắt đầu Management Console trên Windows 

2000/XP? 

A. Start> Run> MCP 

B. Start> Run> MCE 

C. Start> Run> MCA 

D. Start> Run> MMC 

 

18. Lựa chọn nâng cấp nào sau đây đã được hỗ trợ ? (Chọn HAI). 

A. Windows ME đến Windows 2000 

B. Windows ME đến Windows XP 

C. Windows 3.x đến Windows XP 

D. Windows 98 đến Windows 2000 

E. Windows 95 đến Windows XP 

 

19. Điều nào sau đây sẽ là biện pháp an toàn trước khi cài đặt gói Windows? 

(Chọn HAI). 

A. Sao lưu tất cả tài liệu quan trọng 

B. Tạo điểm System Restore 

C. Lưu ý các thiết lập BIOS trong trường hợp cần khởi động lại 

D. Sao lưu trình điều khiển cho các máy tính trong trường hợp cài đặt lại là cần thiết 

E. Gỡ bỏ các gói dịch vụ trước đó 

 

20. Một máy tính của công ty đang chạy Windows XP Professional. Một số máy tính để bàn 

có tập tin ntbootdd.sys trên thư mục gốc nhưng nó không nhìn thấy trên bất kỳ máy tính 

xách tay nào. Các tập tin ntbootdd.sys là cần thiết để: 

A. máy tính để bàn với chipset nhất định. 



B. khả năng tương thích với một số ứng dụng Windows NT4. 

C. máy tính với máy quét. 

D. cho các thiết bị SCSI. 

 

21. Để chạy chống phân mảnh trong Windows XP, người dùng phải đăng nhập như: 

A. an administrator 

B. a Guest. 

C. a Power User. 

D. a User 

 

22. Khi cài đặt hệ điều hành Windows XP trên một hệ thống mới, cái nào sau đây là tập tin 

mặc định kiểu hệ thống được cài đặt? 

A. FAT 16 

B. FAT 32 

C. CDFS 

D. NTFS 

 

23. Tiện ích nào sau đây có thể được sử dụng để khắc phục sự cố một vấn đề trên một máy 

tính chạy Windows mà máy tính đó không thể khởi động vào chế độ bình thường hoặc 

chế độ safe mode? 

A. System Restore (Khôi phục hệ thống) 

B. Recovery Console 

C. BIOS 

D. Recovery CDs (Phục hồi đĩa CD) 

 

24. Một network interface card (NIC) điều khiển thiết bị đã được cài đặt trên một máy trạm 

Windows có thể ngăn chặn hệ điều hành từ việc tải thành công. Điều nào sau đây sẽ là 

phương pháp TỐT NHẤT để khôi phục lại hệ thống hoạt động? 

A. Khởi động bằng cách sử dụng cấu hình Last Known Good. 

B. Khởi động vào chế độ Safe Mode. 

C. Khởi động vào chế độ Safe Mode với Networking. 

D. khởi động vào chế độ Safe Mode với Command Prompt. 

 

25. Thay đổi cài đặt một device driver, hệ điều hành Windows XP trở nên không ổn định. Hệ 

thống này vẫn không ổn định sau khi khởi động lại lần thứ hai và chọn cấu hình Last 

Known Good. Điều này xảy ra bởi vì: 

A. Đăng ký hệ thống cần phải được lưu trữ trước khi việc cài đặt một device driver bằng 

cách sử dụng ứng dụng System Restore. 

B. Last Known Good Configuration chỉ hoạt động cho các thiết bị phần cứng và bất kỳ 

thay đổi nào của phần mềm thì không áp dụng. 

C. hệ thống đăng ký thì ghi đè mỗi khi đăng nhập và các thiết lập trên cài đặt ban 

đầu bị ghi đè sau khi khởi động lại và đăng nhập lần đầu tiên. 

D. Last Known Good Configuration không thể tìm thấy một điểm khôi phục có hiệu lực 

kể từ khi System Restore không được chạy trước khi cài đặt Device Driver 



26. Kỹ thuật viên phát hiện ra rằng một máy tính chạy Windows XP không có cài đặt các 

giao thức mạng TCP / IP. Trong các tùy chọn sau đây tại 'Add or Remove Programs' , cái 

nào sẽ được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho cài đặt? 

A. Add / Remove Windows Components 

B. Set Program Access and Defaults 

C. Chage or Remove programs 

D. Add New Programs 

 

27. Tập tin nào sau đây được yêu cầu để khởi động hệ điều hành Windows 2000? (Chọn 

BA). 

A. BOOT. INI 

B. NTLDR 

C. NTDETECT. COM 

D. AutoExec. BAT 

E. CONFIG. SYS 

F. HỆ THỐNG. INI 

 

28. Windows XP có thể được cài đặt trong chế độ tự động với các loại phương tiện truyền 

thông sau đây? (Chọn HAI). 

A. modem 

B. CD-ROM 

C. Thẻ nhớ SD  

D. kết nối mạng 

E. ổ đĩa mềm 

 

29. Một văn phòng hoặc nhà nhỏ đang xem xét nâng cấp lên Windows XP. Tính năng bảo 

mật nào sau đây có trong Windows XP Professional và không có trong Windows XP 

Home? (Chọn HAI). 

A. Hỗ trợ tài khoản tên miền. 

B. Encrypted File System 

C. Windows Defender 

D. Windows Firewall 

E. Cho phép lên đến 5 người sử dụng truy cập các tập tin được chia sẻ 

 

30. Một người dùng có một máy tính chạy Windows XP và đang trải qua lỗi liên quan đến 

phần mềm sau khi cài đặt mộ chương trình không tương thích. Các kỹ thuật viên nên có 

các hành động nào sau đây? 

A. Sử dụng System Restore. 

B. Chạy một chương trình chẩn đoán (diagnostic program). 

C. Run System File Checker. 

D. Sử dụng Recovery Console. 

 

31. Một người dùng có một máy tính Windows 2000 với Service Pack 2 và muốn cài đặt 

Service Pack 4. Điều nào sau đây một kỹ thuật viên nên hiểu trước khi thực hiện việc cài 

đặt? 

A. SP 3 phải được cài đặt trước khi cài đặt SP4. 



B. SP 2 phải được loại bỏ trước khi cài đặt SP4. 

C. SP 4 yêu cầu nâng cấp lên Windows XP. 

D. SP 4 thường bao gồm SP3. 

 

32. Một người dùng báo cáo rằng khi cố gắng để in một tài liệu thì không có gì đi ra từ máy 

in mà chỉ thấy trạng thái "Microsoft Office Document Image Writer”.Một kỹ thuật viên 

nên hiểu vấn đề với máy in là như thế nào? 

A. trình điều khiển bị hỏng. 

B. Máy in không bật. 

C. Cáp không được cắm. 

D. Không được cài trên máy tính của người sử dụng. 

 

33. Loại nào sau đây của pin cung cấp thời gian hoạt động dài nhất cho các thiết bị di động? 

A. alkaline(kiềm) 

B. nickel-cadmium (NiCd) 

C. lithium ion (Li-ion) 

D. nickel metal-hydride (NiMH) 

 

35.  Một đĩa dual player DVD-R có khả năng chứa dữ liệu tối đa là: 

A. 4.7 GB. 

B. 2.1GB. 

C. 700MB. 

D. 9.4 GB. 

 

36. Một kỹ thuật viên đang xây dựng một máy tính mới cho một khách hàng và cài đặt một ổ 

đĩa cứng IDE. Kỹ thuật viên nên đính kèm các ổ đĩa cứng mới vào: 

A. an 80 pin ribbon cable. 

B. a 40 pin ribbon cable. 

C. a 34 pin ribbon cable. 

D. a  6 pin round cable. 

 

38. Điều nào sau đây được sử dụng để sản xuất hình ảnh LCD tốt nhất trên một máy tính 

xách tay? 

A. Active matrix 

B. Active scanning 

C. Dual scan 

D. Passive matrix. 

 

40. Một máy tính có thể lưu trữ kép PCI-Express card video được cho là: 

A. SLI compatible. 

B. MLI ready. 

C. NLI compatible. 

D. NVEX ready. 

 

41. Kỹ thuật viên nhận được một máy tính xách tay đang không hoạt động pin đúng như 

mong đợi. Kỹ thuật viên nên làm gì để khắc phục vấn đề? 



A. ngừng sử dụng pin và sử dụng dòng điện xoay chiều (AC) điện cho máy tính xách tay. 

B. Thay thế pin bằng cách mua một pin mới từ nhà sản xuất. 

C. Thay thế các bộ chuyển đổi AC bằng cách mua một bộ chuyển đổi mới từ nhà sản 

xuất. 

D. Lưu ý về trình tự công việc mà máy tính xách tay đang mất dần khả năng pin và máy 

tính xách tay phải được thay thế. 

 

44. Điều nào sau đây là một chỉ dẫn đúng chức năng network interface card (NIC)? 

A. Các tiếng bíp NIC hai lần khi nhận được một địa chỉ IP. 

B. Ánh sáng hoạt động sẽ được kích hoạt trên NIC ở mặt sau của máy tính. 

C. Đó là một nhắc nhở để thêm các thiết lập DHCP trong chế độ dòng lệnh. 

D. Máy tính phát ra tiếng bíp hai lần trong quá trình POST. 

(câu này trả lời là B. Trong file pdf là C sai) 

 

54. Điều nào sau đây là một ví dụ về assertive communication? 

A.  “We are failing on this project because of your lack of performance” 

B. “Kết luận và khuyến nghị của bạn là không đúng”. 

C. Bạn có thể không hiểu sự phức tạp của vấn đề này. ' 

D. 'Trợ giúp tôi hiểu lý do tại sao báo cáo không nộp đúng thời hạn. 

 (câu 54 Nga không hiểu) 

 

55. Trong khi chỉ ra các tính năng cho người dùng về màn hình, một kỹ thuật viên chỉ tay 

trên màn hình. Hành động nào sau đây kỹ thuật viên nên thực hiện 

A. Làm sạch màn hình khi hoàn tất việc giúp đỡ người sử dụng. 

B. Cho người sử dụng làm sạch màn hình và rời khỏi. 

C. Thực hiện một việc để người sử dụng có thiết bị được làm sạch. 

D. Nói cho người sử dụng vị trí cần làm sạch trên thiết bị. 

 

56. Kỹ thuật viên sẽ nghe được một đồng nghiệp đưa ra lời khuyên có khả năng gây tổn hại 

cho một khách hàng qua điện thoại. Kỹ thuật viên nên: 

A. Làm gián đoạn cuộc trò chuyện và nói với khách hàng rằng các khách hàng đang nhận 

được lời khuyên không chính xác. 

B. Cho phép khách hàng hành động trên các thông tin đưa ra để khách hàng và đồng 

nghiệp sẽ học hỏi từ những kinh nghiệm. 

C. yêu cầu đồng nghiệp khách hàng đến chỗ khách hàng và thông báo cho đồng 

nghiệp của khách hàng các thông tin chính xác. 

D. làm gián đoạn cuộc trò chuyện và cung cấp cho khách hàng những lời khuyên chính 

xác. 

 

58. Máy trạm nên khóa lại khi: (chọn HAI). 

A. có đồng nghiệp khác trong khu vực. 

B. đi ăn trưa hay hết ngày làm. 

C. một người sử dụng đang nói chuyện trên điện thoại. 

D. một người sử dụng rời rời khỏi khu vực làm việc. 



59. Sau đây là một phương pháp bảo vệ dữ liệu mà yêu cầu người dùng xác thực bằng cách 

sử dụng một phần của cơ thể? 

A. strong password  

B. smart card 

C. Kerberos  

D. biometrics (nhận dạng) 

 

61. Các đường dẫn nào sau đây nên được thực hiện để sao các khóa khi loại bỏ các khóa 

registry cũ trong Registry Editor? 

A. Key> File> Backup 

B. Key> Công cụ> Backup 

C. Key> File> Export 

D. Key> Công cụ> Export 

 

62. Trong Windows 2000 Professional, Lựa chọn nào sau đây được sử dụng để vào được 

Event Viewer? 

A. Start > My Computer > Manage > System Information > Event Viewer 

B. Start > Programs > Administrative Tools > Event Viewer 

C. Start > Settings > Control Panel > System Tools > System Management > Event 

Viewer 

D. Start > Programs > Accessories > System Tools > Management Console > Event 

Viewer 

64. Trong một cơ sở sản xuất nơi mà máy tính được cung cấp để truy cập công cộng, các mật 

khẩu nào sau đây nên được thiết lập trong BIOS để hạn chế truy cập? 

A. (supervisor) Giám sát 

B. Power User 

C. SuperAdministrator 

D. System(Hệ thống) 

 

65. Điều nào sau đây được theo dõi bởi Security Center trong Control Panel? 

A. Automatic Updates, Virus Protection, Spyware Protection (bảo vệ phần mềm gián 

điệp) 

B. Firewall, Automatic Updates, Virus Protection 

C. Firewall, Virus Protection, Registry backups 

D. Registry backups,  Windows updates, Virus protection 

 

66. Khi việc bảo vệ một máy tính với một mật khẩu BIOS, thiết lập CMOS phải được bảo vệ 

trong BIOS,bằng cách sử dụng BIOS: 

A. Access password (mật khẩu truy cập). 

B. Local administrator password (mật khẩu quản trị cục bộ). 



C. local user password (Mật khẩu của người sử dụng cục bộ). 

D. Guest password (Mật khẩu khách). 

 

67. Loại nào sau đây là một chương trình có chứa mã độc hại nằm bên trong một chương 

trình dường như vô hại? 

A. Trojan horse 

B. spyware 

C. malware 

D. virus 

 

69. Để mở một vỏ máy tính, tốt nhất nên sử dụng cái gì? 

A. cao su vồ. 

B. tua nơ vít và búa. 

C. đôi kìm 

D. Phillips-head screwdriver. 

 

70. Một kỹ thuật viên nên tránh mang dây đeo cổ tay chống tĩnh khi: 

A. làm việc bên trong màn hình. 

B. hỗ trợ dịch vụ nguồn cung cấp điện. 

C. làm việc với máy ảnh Internet. 

D. phục vụ bơm mực máy in. 

 

71. Chỗ nào sau đây sẽ là nơi tốt nhất để đặt các thành phần lấy ra từ một máy tính đang 

được sửa chữa? 

A. một tấm chăn để bảo vệ các thành phần từ cú sốc cơ khí. 

B. một kệ gỗ để tránh gây nén cơ khí trên các thành phần. 

C. đặt bên dưới case của máy tính thu hồi và cài đặt lại nhanh chóng. 

D. đặt một thảm chống tĩnh để tránh thiệt hại từ phóng tĩnh điện (ESD). 

 

72. Điều nào sau đây là các thủ tục xử lý chính xác cho pin máy tính xách tay? 

A. Bỏ pin trong một thùng rác. 

B. Đặt pin trong một chiếc hộp lớn và đặt hộp ở một vị trí khô ráo thoáng mát. 

C. Nạp pin để tái sử dụng. 

D.Theo hướng dẫn địa phương xử lý vật liệu nguy hại. 

 

73. Kỹ thuật viên sửa máy tại một gia đình và người nhà trao một màn hình quá nặng cho các 

kỹ thuật nâng một mình và người dùng không thể hỗ trợ các kỹ thuật viên. Các kỹ thuật 

viên nên có hành động nào sau đây? 

A. Hướng dẫn cho người sử dụng thay thế màn hình trong thời gian sau đó. 

B. Hãy hỏi xem người dùng có một chiếc xe đẩy có thể sử dụng được. 

C. Xác định xem có bất kỳ người hàng xóm nào của người dùng ở nhà để giúp. 



D. Nói cho người sử dụng rằng các kỹ thuật viên phải liên lạc với giám sát viên để có 

sự sắp xếp khác. 

 

74. Kỹ thuật viên bị văng hóa chất vào mặt. Những tài liệu nào sau đây cần được 

kiểm tra để xác định những hành động cần thiết ? 

A. Sổ tay nhân viên 

B. Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

C. Hướng dẫn an toàn sản phẩm (MSDS) 

D. Hướng dẫn dành cho người làm việc 

 

75. Mang một dây đeo cổ tay chống tĩnh điện để ngăn chặn: 

A. tay của bạn khỏi bị bỏng. 

B. sốc điện. 

C. thiệt hại cho các thành phần máy tính. 

D. khử từ tính của ổ đĩa cứng. 

 

76. Điều nào sau đây sẽ là phương pháp chính xác của việc xử lý một màn hình CRT? 

A. Gửi CRT đến chỗ xử lý đã có giấy phép. 

B. Đặt CRT trong một thùng rác to. 

C. Gỡ bỏ các màn hình CRT và sử dụng các bộ phận. 

D. Bán CRT trên một trang web đấu giá trực tuyến. 

 

77. Chuyển hình ảnh lên giấy bằng cách sử dụng các chân là đặc trưng của loại máy in sau? 

A. mực rắn 

B. ma trận điểm 

C. nhiệt 

D. tia laser 

 

78. Giao diện nào sau đây thường được sử dụng để kết nối máy in? 

A. serial (nối tiếp) 

B. IEEE 1394/Firewire 

C. wireless (không dây) 

D. USB 

 

79. Một máy in có kết nối trực tiếp với một máy tính đã ngừng in ấn tài liệu. Người sử dụng 

nhận xét rằng đó là một số tài liệu đang chờ in. Dịch vụ nào sau đây có thể được dừng lại 

để xóa các hàng đợi bản in và trả máy in trở lại trạng thái bình thường? 

A. Event Viewer 

B. Systray 

C. Task Manager 



D. Print Spooler 

 

80. Một máy in laser được cài đặt trên mạng và các trình điều khiển chính xác được cài đặt 

trên máy chủ in ấn. Khi sử dụng Print Setup Wizard, Người dùng cần phải cài đặt cái  về 

dịch vụ in ấn trên máy tính của họ? 

A. Một CD-ROM có chứa tất cả các trình điều khiển in. 

B. Một đĩa CD-ROM có chứa các dịch vụ in 

C. Số serial và model của máy in. 

D. Tên máy chủ và tên máy in. 

 

81. Một đèn máy quét qua và thực hiện quá trình khởi động, nhưng khi được nhấn nút quét, 

đèn không di chuyển. Các máy tính nhận biết và giao tiếp với máy quét. Điều nào sau đây 

là nguyên nhân của vấn đề? 

A. Cáp USB không tốt. 

B. đèn bị khóa. 

C. Cổng USB không tốt. 

D. Người sử dụng thì cố gắng quét ở độ phân giải sai. 

 

83. Để đảm bảo thông tin liên lạc hai chiều với một máy in kết nối với một cổng song song, 

cáp phải được dán nhãn: 

A. tương thích IEEE 802.11x. 

B. tương thích IEEE 1284. 

C. Underwriters Laboratory (UL) approved. 

D. tương thích IEEE 1394. 

 

84. Hành động nào sau đây là TỐT NHẤT trước khi ngắt kết nối một ổ đĩa cứng di động từ 

một cổng USB? 

A. Ngắt kết nối các ổ đĩa trong My Computer. 

B. Sử dụng tiện ích Safely Remove Hardware. 

C. Tắt nguồn của ổ đĩa. 

D. Eject ổ đĩa từ My Computer. 

 

85. Sau đây là một ví dụ về một công nghệ CPU? 

A. RAMBUS 

B. Hyperthreading (siêu phân luồng) 

C. Dual Channel 

D. North Bridge 

 

86. Tài khoản nào sau đây được tắt mặc định sau khi cài đặt Windows XP? 

A. Administrator (Quản trị viên) 



B. Guest (khách) 

C. User (người dùng) 

D. Print Operator 

 

87. Để xem các trình điều khiển hiển thị trong Windows XP, một kỹ thuật viên nên làm điều 

gì sau đây? 

A. Right click on Desktop > Properties > Settings > Advanced > Adapter > 

Properties > Driver. 

B. start > Control Panel > Monitor > Advanced > Adapter > Properties > Driver. 

C. Right click My Computer> Properties > select Device Manager tab > Properties > 

Drivers. 

D. start > Settings > Control Panel > Device Properties > Hardware > Drivers. 

 

88. Các nút chuyển đổi được đánh dấu 120/240V trên mặt sau của hầu hết các case hê thống 

được sử dụng cho: 

A. những người dùng chơi các games và sẽ được ép xung hệ thống. 

B. chuyển đổi giữa các dòng điện ở các nước khác nhau. 

C. thiết bị ngoại vi có thể tiêu hao năng lượng từ hệ thống. 

D. hỗ trợ trong việc xử lý sự cố bộ nguồn bị lỗi. 

 

89. Một ổ đĩa cứng gắn ngoài được kết nối bằng loại nào sau đây? 

A. serial (nối tiếp) 

B. IEEE 1284 

C. EIDE 

D. USB 

 

90. Lý do TỐT NHẤT để giữ việc cập nhật Windows hiện tại sẽ là: (Chọn HAI). 

A. duy trì BIOS của máy tính. 

B. chú ý các lỗi kỹ thuật phổ biến và các lỗi lập trình. 

C. duy trì an ninh của máy tính. 

D. giữ cho các ứng dụng của bên thứ ba cập nhật. 

E. giữ các tập tin log được cập nhật 

 

91. Các hành động nào sau đây cần được thực hiện khi người dùng không thể chọn tốc độ 

làm tươi mong muốn trên một màn hình CRT? (Chọn HAI). 

A. Kết nối máy chiếu với máy tính. 

B. Cập nhật trình điều khiển cho card và màn hình. 

C. Thay đổi cài đặt màn hình trong Device Manager. 

D. Kết nối màn hình CRT sử dụng một kết nối DVI. 

E. Xác nhận của nhà sản xuất card và màn hình được xác định trong Windows. 



92. Tốc độ lý thuyết tối đa của IEEE 802.11g là: 

A. 54Mbps 

B. 32Mbps 

C. 14.4Mbps 

D. 11Mbps 

 

93. Cấu hình phần cứng hệ thống được lưu trữ trong: 

A. CMOS. 

B. MMX. 

C. Programmable read-only memory PROM. 

D. Power-on self test (POST). 

 

94. Một người dùng báo cáo rằng các máy tính làm việc ngày hôm qua, nhưng người dùng 

không thể đăng nhập vào ngày hôm nay. Một kỹ thuật viên nên hỏi người sử dụng điều gì 

đầu tiên: 

A. bất kỳ thay đổi gần đây được thực hiện với máy tính. 

B. kết quả của quá trình quét virus gần đây nhất. 

C. việc sử dụng điển hình của máy tính. 

D. tài nguyên mạng đã được truy cập gần đây. 

 

95. Hoạt động của CPU với tốc độ cao hơn so với đánh giá của nhà sản xuất để đạt được hiệu 

suất tăng được gọi là: 

A. overcloking (ép xung) 

B. overrating (quá tốc độ). 

C. throttling (điều chỉnh). 

D. overheating (quá nóng). 

 

96. Khi làm sạch một thiết bị màn hình máy tính, nhà cung cấp đề nghị giải pháp làm sạch 

nên áp dụng: 

A. một vải mềm sạch hoặc quét sạch. 

B. phần kính của màn hình. 

C. một miếng bọt biển ẩm ướt. 

D. một bàn chải mềm. 

 

97. Nếu BIOS phát hiện một bộ chuyển đổi video bị lỗi trên một máy tính để bàn trong quá 

trình POST, một kỹ thuật viên nên chú ý: 

A. một thông báo lỗi trên màn hình. 

B.mã tiếng bíp. 

C. một mục trong file log. 

D. phím NumLock nhấp nháy trên bàn phím. 



98.Sử dụng một con chuột quang học tốt hơn sử dụng hơn một con chuột banh lăn bởi vì : 

A. ít tốn kém. 

B. không có bộ phận chuyển động. 

C. tạo ra tần số vô tuyến giao thoa. 

D. giao diện tốt hơn với một máy tính. 

 

99.Loại nào sau đây là loại an toàn nhất của hệ thống tập tin? 

A. NTFS 

B. FAT 16 

C. FAT 32 

D. CDFS 

 

100.Kỹ thuật lắp đặt một CPU mới trên bo mạch chủ. Khi máy tính được bật, CPU quá nóng 

và tắt máy. Điều nào sau đây là nguyên nhân đúng nhất? 

A. CPU mới không tương thích với bo mạch chủ. 

B. RAM là không được đặt vào. 

C. Việc cung cấp điện bị lỗi. 

D. quạt tản nhiệt không được cắm. 

 

113.Một người sử dụng có thể in từ một máy in cục bộ và bây giờ không thể in tới máy in đó. 

Một kỹ thuật viên kiểm tra điều gì đầu tiên : 

A. trình điều khiển máy in bị hỏng. 

B. có giấy trong máy in hay không. 

C. trình điều khiển in được cài đặt chưa. 

D. người sử dụng lựa chọn máy in đúng như trong ứng dụng chưa. 

 

114.Một người sử dụng yêu cầu một hộp mực đen cho máy in. Loại máy in nào sau đây sử 

dụng mực màu đen? 

A. thermal (nhiệt) 

B. laser (tia laser) 

C. dot matrix (ma trận điểm) 

D. ink jet 

 

115. Điều nào sau đây sẽ là nguồn tốt nhất cho các trình điều khiển máy in gần đây nhất? 

A. Các trang web của nhà sản xuất máy in. 

B. Trình điều khiển được tải lên tự động khi máy in đã được cắm. 

C. Đĩa trình điều khiển đi kèm với máy in. 

D. Trình điều khiển được đề nghị cập nhật bởi Windows. 

 



117.Điều nào sau đây dùng để chỉ phần mềm được xây dựng dành cho một bo mạch chủ máy 

in? 

A. drive (trình điều khiển) 

B. firmware 

C. BIOS 

D. CMOS 

 

118.Đường dẫn nào sau đây có thể được sử dụng để kiểm tra xem máy in được phân đúng 

cổng hay chưa? 

A. start > Settings > Printer and Faxes > right click printer > Properties > About 

B. start > Settings > Printer and Faxes > right click printer > Properties > General 

C. start > Settings > Printer and Faxes > right click printer > Properties > Ports 

D. start > Settings > Printer and Faxes > right click printer > Properties > Advanced 

 

119. (câu này trùng câu 81) 

 

120.Kỹ thuật viên nhận được một cuộc gọi dịch vụ điện thoại và ngay lập tức có ý tưởng giải 

quyết vấn đề. Khách hàng thì mải mê cung cấp thông tin bổ sung.  Hành động nào sau 

đây các kỹ thuật viên nên thực hiện? 

A. Sau khi khách hàng cung cấp thông tin, xác định lại các thông tin và nói lại cho 

khách hàng. 

B. Nói cho khách hàng rằng các kỹ thuật viên đánh giá cao những thông tin được cung 

cấp nhưng kỹ thuật viên cần tập trung về vấn đề đang giải quyết. 

C. Thông báo cho khách hàng rằng các kỹ thuật viên có tất cả các thông tin cần thiết để 

giải quyết vấn đề của họ. 

D. Hãy nói với khách hàng rằng các kỹ thuật viên không cần trợ giúp trong việc giải 

quyết vấn đề. 

 

121.Một kỹ thuật viên đã chạy một thử nghiệm chẩn đoán trên máy tính của khách hàng và 

gặp vấn đề với bộ nhớ RAM. Khách hàng được thông báo rằng các bộ nhớ RAM cần 

phải được thay thế nhưng không hiểu vấn đề sau khi giải thích lặp đi lặp lại. Cách nào sau 

đây sẽ là cách TỐT NHẤT để làm rõ các vấn đề đối với khách hàng? 

A. Thông báo cho khách hàng rằng khách hàng cần phải hiểu về bộ nhớ RAM. 

B. Giải thích rằng bộ nhớ RAM là bộ nhớ và là một thiết bị vật lý cần phải được 

thay thế. 

C. Nói với khách hàng rằng dịch vụ bổ sung không thể cung cấp. 

D. Yêu cầu khách hàng nói chuyện với một người chủ giám sát. 

 

122.Khi một khách hàng cho lời nhận xét xúc phạm về một công ty kỹ thuật, các kỹ thuật 

viên nên nói cho khách hàng đó: 

A. Không thể để đáp ứng tất cả mọi người và khách hàng nên biết ơn những nỗ lực hỗ trợ 

của công ty. 



B. Có những điểm mạnh và điểm yếu trong mỗi công ty và các kỹ thuật viên sẽ cố 

gắng để cải thiện những chỗ yếu kém. 

C. Không thể đáp ứng tất cả mọi người và khách hàng có thể liên lạc với các đối thủ cạnh 

tranh của công ty nếu người sử dụng không cảm thấy hài lòng. 

D. Có những điểm mạnh và điểm yếu trong mỗi công ty và rằng hầu hết các đối thủ cạnh 

tranh cung cấp dịch vụ tồi tệ hơn. 

 

123.Một người sử dụng nói rằng họ phải di chuyển trên màn hình của họ để xem Task Bar. 

Điều nào sau đây nên kỹ thuật viên làm? 

A. Điều chỉnh các thiết lập hiển thị. 

B. Xác định rằng tất cả các loại cáp được đặt đúng. 

C. Cài đặt lại các cửa sổ màn hình. 

D. Khởi động lại màn hình. 

 

125. Điều nào sau đây là dựa trên công nghệ bộ nhớ flash? 

A.PCMCIA hard drive 

B.Floppy disk 

C.Multi –media card 

D.CD-ROM 

 

126.Máy tính hiện đại đã tích hợp các thiết bị I / O như: 

A. USB. 

B. CPU 

C. video. 

D. keyboard. 

 

127. Giống 87 

 

128.Khách hàng muốn kết nối một máy quay phim với một máy tính cá nhân để lưu trữ và 

thao tác. Bộ điều hợp nào sau đây là cần thiết nhất? 

A. parallel (song song) 

B. SCSI 

C. Bluetooth 

D. Firewire 

 

130.Một máy tính không nhận ra một ổ đĩa cứng thứ hai đã được cài đặt gần dây. Một kỹ 

thuật viên xác minh rằng tất cả các dây cáp được kết nối đúng và ổ đĩa có các thiết lập  

đúng. Điều nào sau đây có thể gây ra vấn đề? 

A. BIOS không được cấu hình để phát hiện một ổ đĩa cứng thứ hai. 

B. Các ổ đĩa cứng chưa được phân vùng. 



C. Các thiết lập thứ tự khởi động trong BIOS không chính xác. 

D. Các ổ đĩa cứng đã bị format. 

 

131.Một máy tính báo cáo một lỗi SMART khi khởi động. Điều này có thể gây ra bởi một lỗi 

của: 

A. card âm thanh. 

B. CD-ROM. 

C. card mạng. 

D. ổ đĩa cứng. 

 

132.Khi sử dụng Windows XP, các tab nào trong cửa sổ thuộc tính hệ thống (Systems 

Properties)  sẽ được truy cập để xem dung lượng của RAM được cài đặt trên máy tính? 

A. General 

B. Hardware 

C. Device Manager 

D. Advanced 

 

133.(Câu này trùng câu 92) 

 

Câu 134: Việc gắn thêm một video card lên bo mạch chủ có thể dẫn đến những kết quả sau 

đây: 

A. Làm cho bo mạch chủ mau hỏng vì những thành phần hệ thống được tích hợp trên bo 

mạch chủ hoạt động quá mức. 

B. Gây ra nhiễu điện từ (EMI) với card âm thanh. 

C. Giảm dung lượng RAM cấp phát cho hệ điều hành. 

D. Sinh ra quá nhiều nhiệt cho các thành phần khác trên bo mạch chủ. 

 

Câu 135: Con số nào sau đây cho biết số lượng chân (pin) trong một kết nối SVGA? 

A. 9 

B. 15 

C. 20 

D. 25 

 

Câu 136: Khi sử dùng nút trượt trên chuột máy tính, người ta qua sát thấy con trỏ chuyển động 

bất thường, hành động nào sau đây cần được thực hiện đầu tiên: 

A. Khởi động lại máy tính. 

B. Gỡ bỏ và cài đặt lại chương trình điều khiển chuột. 

C. Mua và cài đặt một con chuột mới. 

D. Làm sạch và bảo trì chuột. 

 

Câu 137: Các chuẩn giao diện nào sau đây cho phép truyền tải video với tốc độ nhanh nhất? 

A. SCSI II 



B. IEEE 802.11g 

C. Bluetooth 

D. IEEE 1394/Firewire 

 

Câu 138: Nhân tố nào sau đây không có chức năng làm mát: 

A. Thermal compound (nhiệt hợp chất). 

B. Fans  

C. Heatsinks 

D. Open side panels. 

 

Câu 139: Một kỹ thuật viên cài đặt hệ điều hành Windows 2000 lên đĩa cứng 300GB, nhưng ổ 

đĩa chỉ hiển thị 137GB. Lựa chọn nào sau đây để giải quyết cho vấn đề này: 

A. Thay thế ổ đĩa EIDE bởi một ổ đĩa SATA. 

B. Định dạng lại ổ đĩa bằng tiện ích quản lý ổ đĩa. 

C. Kết nối với Microsoft và cài đặt SP1 hoặc cập nhật phiên bản cao hơn. 

D. Khởi động lại với đĩa CD cài đặt Windows 2000 , sau đó phân vùng và định dạng ổ đĩa 

cứng 300 GB trong Windows Setup. 

 

Câu 140: Tiện ích trong Windows XP cho phép tự động hóa các nhiệm vụ là: 

A. Msconfig 

B. Scheduled Tasks 

C. Task Manager 

D. Regedit 

 

Câu 141: Một kỹ thuật viên khi loại bỏ thành phần bao xung quanh của máy tính cũ phát hiện có 

chất lỏng đen rò rỉ vào bo mạch chủ. Xử lý nào tốt nhất mà kỹ thuật viên cần làm trong trường 

hợp này là gì? 

A. Xem chất lỏng đó có mùi hay không và dùng bông lau chùi sạch sẽ. 

B. Gỡ bỏ các tụ điện trên bo mạch chủ và lau sạch chất lỏng. 

C. Thay các thành phần bao bọc khác, giũ an toàn cho máy tính và thông báo với 

người giám sát. 

D. Lau sạch chất lỏng và thay thế các tụ điện. 

 

Câu 142: Việc đeo dây đeo cổ tay chống tĩnh điện để ngăn chặn: 

A. Bỏng tay của bạn. 

B. Phóng điện. 

C. Thiệt hại cho các thành phần máy tính. 

D. Tránh từ trường cho ổ đĩa cứng. 

 

Câu 143: Phương pháp xử lý đúng cho pin máy tính: 

A. Rửa pin trước khi xử lý. 

B. Xử lý theo quy định của địa phương. 

C. Gói pin trong miếng nhôm trước khi xử lý. 

D. Xử lý nhanh theo những chỉ dẫn tích cực và tiêu cực. 



Câu 144: Một kỹ thuật viên tiến hành cấu tạo lại một máy tính và thực hiện nhanh việc áp dụng 

hợp chất nhiệt cho bộ xử lý. Giải pháp nào sau đây là tốt nhất? 

A. Loại bỏ tất cả các hợp chất nhiệt quanh vùng làm việc. 

B. Tham khảo bảng an toàn cho các hợp chất nhiệt. 

C. Thay thế hợp chất nhiệt bằng hợp chất khác. 

D. Tránh dùng lại các hợp chất nhiệt. 

 

Câu 145: Sau khi kiểm tra nguồn điện bằng cách cho dòng điện chạy qua máy tính không hoạt 

động, kỹ thuật viên thấy rằng +5V điện năng  khi qua nguồn điện còn lại 2.2V, kỹ thuật viên  nên 

: 

A. Kiểm tra các thành phần bên trong của nguồn điện. 

B. Thay pin  CMOS. 

C. Kiểm tra các thiết lập điện năng trong BIOS. 

D. Thay nguồn điện. 

 

Câu 146: Các hành động nào sau đây nên được thực hiện để xử lý đúng thiết bị máy 

tính?(chọn 2 đáp án) 

A. Tháo rời máy tính và tái sử dụng các bộ phận đó. 

B. Bán cho sinh viên để kiếm thêm thu nhập. 

C. Cho các thành phần vào những thùng rác riêng biệt. 

D. Liên hệ các tổ chức phi lợi nhuận quan tâm đến việc sử dụng thiết bị 

 

Câu 147: Khi bật máy tính ta nghe một tiếng nổ lớn và có khói bốc ra từ máy tính. Nên rút phít 

cắm máy tính ra và: 

A. Thay RAM. 

B. Thông hơi cho thùng máy. 

C. Cắm lại phít cắm và khởi động lại máy tính ở chế độ safe mode. 

D. Thông báo cho nhà sản xuất để kiểm bảo hành. 

 

Câu 148: Nên thực hiện những điều gì sau đây khi đem máy tính xách tay đi du lịch: 

A. Dùng túi chống sốc. 

B. Để sẵn đĩa CD/DVD trong ổ đĩa trong quá trình vận chuyển. 

C. Đặt các vật nặng trên thùng máy laptop để ngăn chặn việc di dời. 

D. Đặt máy tính xách tay lộn ngược trong máy x-ray của sân bay. 

 

Câu 149: Trước khi cài đặt Windows XP, những thông tin nào sau đây cần được xác nhận: 

A. Có ít nhất 64MB bộ nhớ RAM. 

B. Máy tính có tốc độ nhanh  hơn ổ đĩa CD-ROM 32X. 

C. Có ít nhất 1GB  không gian trống trên ổ đĩa được cài đặt. 

D. Máy tính có khả năng hiển thị độ phân giải 640x480. 

 

Câu 150: Người dùng có phần cứng để hỗ trợ hai thiết bị hiển thị và muốn điều chỉnh hệ thống 

để Windows kéo giữa hai màn hình theo chiều dọc thay vì chiều ngang. Điều khiển Windows 

nào sau đây sẽ được sử dụng như thế: 



A. Control Panel ->System 

B. Display Properties -> Appearance Tab 

C. Control Panel -> Accessibility Options 

D. Display Properties -> Settings Tab 

 

Câu 151: Số lượng đĩa nào sau đây cần thiết để tạo những đĩa mềm cài đặt cho Windows 

2000: 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

 

Câu 152: Chương trình nào sau đây là chương trình boot loader?(chọn 3 đáp án) 

A. LILO 

B. GRUB 

C. Korn Shell 

D. NTLDR 

E. C Shell 

 

Câu 153: Thông số nào sau đây là xử lý tối thiểu cho Windows XP: 

A. 133 MHz 

B. 233 MHz 

C. 333 MHz 

D. 650 MHz 

 

Câu 154: Các tiện ích nào sau đây có chức năng sao lưu cấu hình Windows hàng ngày: 

A. System Restore 

B. File Signature Verification Utility 

C. DirectX Diagnostic Tool 

D. Dr. Watson 

 

Câu 155: Cách tốt nhất để lấy lại việc sử dụng trình điều khiển (driver) cũ trên máy tính đang 

chạy hệ điều hành Windows XP? 

A. Tìm kiếm drivers thay thế để nhận diện phần cứng và cài đặt chúng. 

B. Tải và cài đặt drivers cũ từ trang web của nhà sản xuất phần cứng để thay thế cho  

drivers mới hơn. 

C. Tìm kiếm những thành phần thay thế cho driver trên trang kiến thức cơ bản của 

Microsoft. 

D. Dùng chức năng  System Restore để phục hồi lại cấu hình trước đó của hệ điều 

hành. 

 

Câu 156: Người dùng có máy tính chạy Windows XP và muốn sao lưu các tập tin vào một đĩa 

CD có khả năng ghi nhưng không muốn mua phần mềm bổ sung. Lựa chọn nào sau đây được 

sử dụng: 



A. Microsoft Backup 

B. System Restore 

C. Disk Cleanup  để di chuyển tập tin lên phương tiện sao lưu. 

D. Service Pack 2 để ghi vào đĩa CD. 

 

Câu 157: Trong Windows XP,  phím cửa sổ Windows + L thể hiện chức năng nào sau đây: 

A. Khóa máy tính. 

B. Cho phép người dùng khác đăng nhập. 

C. Người dùng thoát khỏi hệ thống. 

D. Đưa một hình ảnh ra desktop. 

 

Câu 158: Trong máy tính chạy hệ điều hành Windows 2000/XP mà không có phân vùng mở 

rộng trên đĩa. Số lượng phân vùng chính mà một hệ điều hành có thể chứa là: 

A. 2 

B. 4 

C. 5 

D. 7 

 

Câu 159: Trong Windows XP, tính năng System Restore được sử dụng để có một ảnh chụp 

cho: 

A. Các thiết lập hệ thống  để phòng trường hợp các thiết lập này cần được phục hồi 

về sau. 

B. Các tập tin tài liệu của người dùng để phòng trường hợp các tập tin này cần được phục 

hồi về sau. 

C. Các tập tin chương trình để phòng trường hợp các tập tin này cần được phục hồi về 

sau. 

D. Hệ điều hành máy tính  để phòng trường hợp cài đặt lại hệ điều hành. 

 

Câu 160: Một driver đã được cài đặt trong máy tính chạy Windows XP professtional và driver 

không phù hợp. Lựa chọn nào sau đây để gỡ bỏ driver đó: 

A. Windows Update 

B. Environment Variables 

C. Hardware Profiles 

D. Roll Back Driver 

 

Câu 161: Khi cài đặt Windows XP lên một đĩa cứng chuẩn SCSI  đòi hỏi phải có driver của nhà 

sản xuất, phím chức năng nào sau đây được nhấn trong suốt quá trình cài đặt để load drivers: 

A. F1 

B. F6 

C. F8 

D. F10 

 

Câu 162: Các tiện ích nào sau đây có thể được sử dụng để khắc phục sự cố trên máy tính 

đang chạy Windows mà ko khởi động ở chế độ bình thường hoặc safe mode: 



A. System Restore 

B. Recovery  Console 

C. BIOS 

D. Recovery CDs 

 

Câu 163: Một số máy tính công ty đang chạy Windows XP. Một số máy để bàn có tập tin 

ntbootđ.sys nhưng tập tin này không được tìm thấy trên máy xách tay.Các tập tin ntbootdd.sys 

cần thiết  cho: 

A. Máy tính để bàn với chipset. 

B. Tương thích với một số ứng dụng Windows NT4. 

C. Máy tính với máy quét. 

D. Các thiết bị chuẩn SCSI. 

 

Câu 164: Khi chạy từ C:\data, lựa chọn nào sau đây sẽ loại bỏ các thuộc tính hệ thống từ các 

tập tin và thư mục, kể cả thư mục con trong C:\data? 

A. Copy.exe*.* -system 

B. Command.com* - remove 

C. Msconfig.exe – system C:\data\* 

D. Attrib.exe – s /s 

 

Câu 165: Các tiện ích mạng nào sau đây được dùng để xác nhận rằng một máy tính có thể 

nhận được địa chỉ IP gateway mặc định: 

A. Nslookup 

B. Ipconfig 

C. Winipcfg 

D. Ping 

 

Câu 166: Các tiện ích nào sau đây được dùng để tránh một số vấn đề trong quá trình khởi động 

Windows? 

A. Regedit32 

B. Msconfig 

C. Attrib 

D. Regedit 

 

Câu 167:  Lý do nào sau đây mà COMMAND.COM  và CMD.EXE  được sử dụng trong 

Windows XP? 

A. Không có sự khác biệt nhưng 

B. Command.com là một chương trình 16 bit chứa các ứng dụng kế thừa dịch vụ mà 

không làm việc với cmd.exe 32 bit. 

C. Cmd.exe là một thành phần tự giải nén file zip và chuyển thành command.com khi giải 

nén. 

D. Command.com có nhiều tùy chọn lệnh nội bộ hơn cmd.exe 

 



Câu 169: Một người dùng có một máy tính Windows 2000 đang chạy với gói SP2 và muốn cài 

đặt gói SP4. Điều nào sau đây đòi hỏi một kỹ thuật viên nên hiểu trước khi thực hiện cài đặt? 

A. SP3 phải được gỡ bỏ trước khi cài SP4. 

B. SP2 phải được gỡ bỏ trước khi cài SP4. 

C. SP4 yêu cầu bản nâng cấp cho Windows XP. 

D. SP3 đã có trong SP4. 

 

Câu 170:  Điều nào sau đây là quan trọng đối với các gói cập  nhật của Microsoft?(Chọn 2 đáp 

án) 

A. Hardware  upgrades 

B. Critical  Updates 

C. Application Snap-ins 

D. Service Packs 

E. Product  Upgrades 

 

Câu 171: Phần mềm nào sau đây được coi là có hại có máy tính (chọn 2 đáp án) 

A. Computer  viruses 

B. Infrared mouse 

C. Lindows 

D. Trojan horses 

E. Sniffer software 

 

Câu 172: Để lưu một tập tin đã được sửa đổi so với lần sửa đổi cuối cùng, lựa chọn nào sau 

đây được thực hiện: 

A. Lưu bình thường. 

B. Lưu một bản lưu khác. 

C. Lưu một bản copy. 

D. Lưu bản cập nhật thêm. 

 

Câu 173: Đường dẫn nào sau đây được chọn lựa để thực hiện việc sao lưu thành phần quan 

trọng khi gỡ bỏ những thành phần cũ trong Registry? 

A. Key->File->Backup 

B. Key->Tools->Backup 

C. Key->File->Export 

D. Key->Tools->Export 

 

Câu 174: Trong Windows XP professtional, các tập tin không thể được nén bằng cách sử dụng 

các thuộc tính thư mục. Nguyên nhân bởi các tập tin đó: 

A. Được mã hóa. 

B. Chỉ cho phép đọc. 

C. Đòi hỏi người dùng có quyền hạn cao hơn để nén tập tin. 

D. Được ẩn. 

 



Câu 175: Những chương trình nào sau đây làm cho máy tính hiển thị các quảng cáo hoặc 

thông baó không mong muốn: 

A. Spam 

B. Adware 

C. Virus 

D. Spyware 

 

Câu 176: Đặc điểm nào sau đây ko có chức năng thể hiện tính bảo mật trong Windows XP 

Service Pack 2: 

A. Một cửa sổ pop up thông báo trong Internet Explorer. 

B. Chức năng Windows Security trong Control Panel. 

C. Chức năng Firewall. 

D. Windows defender. 

 

Câu 180: Chương trình nào sau đây giúp ngăn chặn  truy cập bất hợp lệ vào hệ thống? 

A. Thẻ thông minh. 

B. Sinh trắc học. 

C. Chống spyware. 

D. Phần mềm chống virus. 

 

Câu 181: Những tập tin cập nhật phần mềm chống virus gọi là: 

A. Permissions 

B. Updates. 

C. Patches. 

D. Definitions. 

 

Câu 182: Trong thiết bị PDA  thông dụng, công cụ nhập chính là gì? 

A. Voice navigation 

B. Stylus 

C. Scroll wheel 

D. Keyboard. 

 

Câu 183: Một máy laptop cũ có chức năng hỗ trợ theo dõi điện năng.Đặc điểm nào sau đây mô 

tả cấu hình cho việc theo dõi điện năng: 

A. Cấu hình theo dõi điện năng được thiết lập lên bios của máy laptop. 

B. Cấu hình theo dõi điện năng được thiết lập lên bios và windows constrol của máy  

laptop. 

C. Cấu hình theo dõi điện năng được thiết lập với biểu tượng quản lý điện năng trong 

control panel. 

D. Nhà sản xuất máy tính laptop phải cung cấp chương trình cụ thể để cấu hình các thiết 

lập quản lý điện năng. 

 

Câu 184: Để tránh quá nóng máy laptop, việc nên làm: 

A. Dùng trên một bề mặt cứng. 



B. Đặt trong một cái thùng để vận chuyển trong lúc laptop đang được mở. 

C. Giảm điện năng mỗi 2 giờ. 

D. Một nữa số lỗ thông hơi không bị cản trở. 

Câu 185: Nguồn điện đã được mở nhưng không có gì hiển thị trên màn hình. Có thể do nguyên 

nhân nào sau đây: 

A. Yếu pin 

B. Lỏng dây cắm màn hình LCD. 

C. Bàn phím bị hỏng. 

D. Kết nối mạng không dây ảnh hưởng tới màn hình LCD. 

 

Câu 186: Một người sử dụng trình bày rằng máy tính xách tay của anh ta đang sử dụng, đột 

ngột shutdown.Theo dõi màn hình, kỹ thuật viên phát hiện hệ thống hoạt động quá mức. Vấn đề 

trên do nguyên nhân nào sau đây: (chọn 2 lựa chọn) 

A. Bộ tải nhiệt không sạch sẽ. 

B. Người dùng làm việc trong môi trường ẩm ướt. 

C. Quat cpu bị hư hỏng. 

D. Công suất CPU đang dùng tối đa. 

E. Có quá nhiều thiết bị được gắn vào máy. 

 

Câu 188: Lựa chọn nào sau đây được dùng để điều chỉnh tuổi thọ cho pin thiết bị  PDA: 

A. Touch screen sensitivity. 

B. IrDA transfer rate. 

C. SD card bus speed. 

D. Screen backlight. 

 

Câu 189: Đặc điểm của CPU máy tính xác tay là: 

A. Giảm điện năng sử dụng cho con chip video. 

B. Tăng thời gian sử dụng cho màn hình LCD. 

C. Tăng vùng phủ sóng cho các ứng dụng Wifi. 

D. Tiết kiệm điện năng sử dụng khi máy tính xách tay sử dụng pin. 

 

Câu 190: Sự khác biệt cơ bản giữa CPU máy tính xách tay và CPU máy tính để bàn: (chọn 2 

lựa chọn) 

A. Heat production 

B. L2 Cache 

C. Clock speed 

D. Front side bus 

E. Power consumtion. 

 

Câu 192: Một người dùng khi sử dụng máy in để in một tài liệu nhưng không có tài liệu nào 

được in ra và nhận được thông báo “Microsoft Office Document Image Writer”, Máy in có vấn 

đề gì? 

A. Thiếu driver. 

B. Chưa mở máy in. 



C. Không cắm cáp máy in. 

D. Chưa cài đặt máy in trên máy tính của người dùng. 

 

Câu 194: Một máy tính có thể gắn 2 card video  PCI-Express được gọi là: 

A. SLI compatible 

B. MLI  ready 

C. NLI compatible 

D. NVEX ready 

 

Câu 195: Đĩa DVD-R có dung lượng tối đa là: 

A. 4.7 GB 

B. 2.1 GB 

C. 700 MB 

D. 9.4 GB 

 

Câu 196: Một kỹ thuật viên đang lắp ráp một máy tính mới cho khách hàng và cài đặt ổ cứng 

chuẩn IDE, ổ cứng mới này được gắn vào: 

A. Cáp 80 chân (80 pins) 

B. Cáp 40 chân (40 pins) 

C. Cáp 30 chân (30 pins) 

D. Cáp  6 chân (6 pins) 

 

Câu 197: Kỹ thuật nào sau đây được sử dụng để tạo ra hình ảnh màn hình LCD tốt nhất trên 

máy xách tay: 

A. Ma trận động (active matrix) 

B. Kỹ thuật quét động (active scanning) 

C. Lõi quét kép (dual scan) 

D. Ma trận tĩnh (passive matrix) 

 

Câu 198: Loại pin nào sau đây cung cấp thời gian hoạt động dài nhất cho các thiết bị di động: 

A. Alkaline 

B. Nickel-cadmium (NiCd) 

C. Lithium ion (Li-ion) 

D. Nickel metal-hydride (NiMH) 

 

Câu 199: Một kỹ thuật viên nhận được một máy laptop có pin hoạt động không như mong 

muốn. Kỹ thuật viên phải làm gì để khắc phục vấn đề: 

A. Ngừng sử dụng pin và dùng dòng điện xoay chiều (AC) thay thế. 

B. Thay pin mới. 

C. Thay các bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều (AC)  mới. 

D. Lưu ý cách thức làm pin mất dần khả năng hoạt động và thay đổi laptop để kiểm tra. 

 

Câu 200: Bước cuối cùng cần thực hiện khi cài đặt một máy in qua mạng? 

A. In thử một trang có nội dung để kiểm tra. 



B. In thử một trang không có nội dung để kiểm tra. 

C. Ping địa chỉ IP của máy in. 

D. Khởi động lại máy tính. 

Câu 201:Khởi động máy quét, Máy tính kết nối được với máy quét nhưng khi nhấn nút scan thì 

đèn máy quét không có phản ứng gì cả. Nguyên nhân của vấn đề trên: 

A. Dây cắm USB bị hư. 

B. Đèn đang bị lock. 

C. Cổng USB bị hư. 

D. Người dùng đang cố gắng scan  với  độ phân giải không phù hợp. 

 

Câu 203: Những tài liệu được in ra từ máy in phun mực với nội dung bị mờ. Khi đó bạn sẽ nghĩ 

ngay tới điều gì? 

A. Đổi giấy in khác. 

B. Kiểm tra nguồn điện. 

C. Thay máy in khác. 

D. In một trang mẫu. 

 

Câu 204: Một máy quét nội bộ không hoạt động. Hành động nào sau đây được thực hiện trước 

tiên? 

A. Tải về tất cả phần mềm và driver mới nhất. 

B. Xóa tất cả driver và để Windows  dò tìm lại thiết bị. 

C. Kiểm tra máy quét đã mở hay chưa. 

D. Thay tất cả các dây cáp. 

 

Câu 205: Để sử dụng chung máy in laser qua mạng cần phải có network adapter hoặc: 

A. Media converter 

B. Power strip 

C. Print transceiver 

D. Print server. 

 

Câu 206: Các phương pháp sau được sử dụng cho các máy in phun mực để tạo điệu kiện 

thuận lợi cho việc phun mực lên giấy? 

A. Striking 

B. Fixed aperture 

C. Non-continuous 

D. Thermal 

 

Câu 207: Người dùng có một máy in mới  kết nối  qua cổng USB và có một cái hub để kết nối 

các thiết bị với máy tính. Anh ta cố gắng cài đặt máy in nhưng thất bại, máy in vẫn không được 

tìm thấy. Nguyên nhân nào có khả năng nhất : 

A. Máy in tương thích cổng USB 1.1 thay vì 2.0 

B. Không đủ điện năng truyền qua hub. 

C. Máy in bị thiếu driver. 

D. Máy in bị lỗi. 



 

Câu 210: Lựa chọn nào sau đây dùng để đặt lại password cho BIOS: 

A. Reset  RAM 

B. Clear the motherboad 

C. Reset the Bios chip 

D. Clear the Cmos jumper. 

 

Câu 213: Khi đăng nhập vào hệ thống chia sẻ tài nguyên, một số tập tin không được phép truy 

cập. Lựa chọn nào sau đây là nguyên nhân của điều đó? 

A. Chỉ người sở hữu tập tin mới có quyền truy cập các tập tin đó. 

B. Tài khoản hệ thống không có đủ quyền hạn. 

C. Nhóm người dùng chỉ có quyền „Đọc và Thực thi‟ trên các tập tin. 

D. Chỉ có quyền Đọc  trên những tập tin đó. 

 

Câu 216: Mật khẩu bảo vệ màn hình được thiết lập để: 

A. Buộc người dùng phải đăng nhập thường xuyên để kiểm tra, quản lý. 

B. Ngăn chặn nhiệt màn hình 

C. Ngăn chặn truy cập không hợp lệ. 

D. Đảm bảo truyền dữ liệu an toàn qua mạng. 

 

Câu 217: Cách tốt nhất để ngăn chặn phần mềm gây hại: 

A. Không cho phép dùng máy tính. 

B. Thông báo cho người dùng biết về rủi ro và cách  phòng tránh. 

C. Cài đặt phần mềm theo dõi việc sử dụng. 

D. Thu hồi quyền hạn sử dụng máy tính của người dùng. 

 

Câu 218: Đường dẫn nào sau đây được chọn lựa để thực hiện việc sao lưu thành phần quan 

trọng khi gỡ bỏ những thành phần cũ trong Registry? 

A. Key->File->Backup 

B. Key->Tools->Backup 

C. Key->File->Export 

D. Key->Tools->Export 

 

Câu 232: Một máy tính có thể gắn 2 card video  PCI-Express được gọi là: 

A. SLI compatible 

B. MLI  ready 

C. NLI compatible 

D. NVEX ready 

 

Câu 233: Kỹ thuật nào sau đây được sử dụng để tạo ra hình ảnh màn hình LCD tốt nhất trên 

máy xách tay: 

A. Ma trận động (active matrix) 

B. Kỹ thuật quét động (active scanning) 

C. Lõi quét kép (dual scan) 



D. Ma trận tĩnh (passive matrix) 

 

Câu 235: Bước cuối cùng cần thực hiện khi cài đặt một máy in qua mạng? 

A. In thử một trang có nội dung để kiểm tra. 

B. In thử một trang không có nội dung để kiểm tra. 

C. Ping địa chỉ IP của máy in. 

D. Khởi động lại máy tính. 

 

Câu 236: Việc đầu tiên người kỹ thuật viên cần làm đối với một bàn phím hoạt động không tốt : 

A. Lau chùi sạch cổng kết nối PS/2 trên bàn phím. 

B. Kiểm tra cổng kết nối PS/2 với bo mạch chủ. 

C. Lau chùi sạch bàn phím. 

D. Thay bàn phím khác. 

 

Câu 238: Đĩa dual-layer DVD-R có dung lượng tối đa: 

A. 4.7 GB 

B. 2.1 GB 

C. 700 MB 

D. 9.4 GB 

 

Câu 239: Một kỹ thuật viên nhận được một máy laptop có pin hoạt động không như mong 

muốn. Kỹ thuật viên phải làm gì để khắc phục vấn đề: 

A. Ngừng sử dụng pin và dùng dòng điện xoay chiều (AC) thay thế. 

B. Thay pin mới. 

C. Thay các bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều (AC)  mới. 

D. Lưu ý cách thức làm pin mất dần khả năng hoạt động và thay đổi laptop để kiểm tra. 

 

Câu 240: Một người dùng khi sử dụng máy in để in một tài liệu nhưng không có tài liệu nào 

được in ra và nhận được thông báo “Microsoft Office Document Image Writer”, Máy in có vấn 

đề gì? 

A. Thiếu driver. 

B. Chưa mở máy in. 

C. Không cắm cáp máy in. 

D. Chưa cài đặt máy in trên máy tính của người dùng. 

 

Câu 241: Cấu hình nào sau đây phù hợp để cài đặt Windows XP? 

A. AMD 133 Mhz Overdrive, 64MB Ram, 1.0GB of free space, VGA 800x600 resolution. 

B. 233 Mhz Intel Celeron Processor, 64 MB Ram, 1.0GB of free space, VGA 800x600 

resolution. 

C. 166 Mhz Intel Pentium, 128 MB Ram, 2.0 GB of free space, SVGA 800x600 resolution. 

D. 233 Mhz Intel Pentium II processor, 64 MB Ram, 1.5GB of free space, SVGA 

800x600 resolution. 

 



Câu 242:  Một máy tính được mua cách đây 6 tháng, hoạt động ngày càng  yếu dần, thao tác 

rất chậm chạp, máy tính này chưa hề nối mạng. Chọn lựa nào sau đây để tăng tốc độ cho máy 

tính đó (chọn 2 lựa chọn): 

A. Disk defragmenter 

B. Scandisk 

C. Fdisk 

D. Disk cleanup 

E. Dr. Watson 

 

Câu 243: Một người dùng cho biết rằng mỗi khi khởi động máy tính thì chương trình chat cũng 

tự động khởi động. Lựa chọn nào sau đây để ngăn chương trình này khởi động khi Windows 

khởi động? 

A. Ipconfig 

B. Msconfig 

C. Task manager 

D. Winipcfg 

 

Câu 244: Bước đầu tiên trong quá trình cài đặt Windows XP: 

A. DOS mode 

B. VGA mode 

C. Test mode 

D. Text mode 

 

Câu 245: Tiện ích nào sau đây được dùng để khắc phục sự cố khi máy tính không thể khởi 

động bình thường hoặc chế độ safe mode? 

A. System restore 

B. Recovery console 

C. Bios 

D. Recovery  CDs 

 

Câu 246: Trong Windows 2000, tập tin dữ liệu registry bao gồm: 

A. Username.dat  và system.dat 

B. Username.ini  và user.ini 

C. Ntuser.int và user.ini 

D. System.dat và user.dat 

 

Câu 247: Loại sao lưu nào sau đây thường được yêu cầu thực hiện khi thực hiện sao lưu lần 

đầu?(chọn 2 lựa chọn) 

A. Daily 

B. Copy 

C. Incremental 

D. Differential 

E. Full 

 



Câu 248: Trong Windows 2000/XP, tên file được tạo trong bộ nhớ ảo là gì? 

A. 386part.par 

B. Win386.swp 

C. Vmm32.vxd 

D. Pagefile.sys 

 

Câu 249: Chương trình hệ điều hành không khởi động bình thường và kỹ thuật viên cố gắng để 

sửa chữa vấn đề bằng cách cài đặt driver cập nhật qua  mạng.Kỹ thuật viên nên khởi động hệ 

thống: 

A. Chế độ bình thường và cài đặt driver qua mạng. 

B. Chế độ Safe Mode và cài đặt driver đã lưu sẵn trong USB. 

C. Chế độ Safe Mode  từ mạng và cài đặt driver qua mạng. 

D. Chế độ Safe Mode  từ dấu nhắc lệnh và cài đặt driver đã lưu sẵn trong USB. 

 

Câu 250: Lệnh chkdsk/f  có chức năng: 

A. Sửa chữa vấn đề file hệ thống. 

B. Kiểm tra windows registry 

C. Sắp xếp lại không gian ổ cứng. 

D. Định dạng đĩa mềm. 

 

Câu 251: Máy tính không khởi động và trên màn hình đen hiển thị thông báo cho biết Windows 

không khởi động do vấn đề cấu hình ổ đĩa cứng. Để khắc phục sự cố, thao tác nào được thực 

hiện trước tiên: 

A. Khởi động bằng cách sử dụng chức năng phục hồi chế độ console và chạy FIXMBR. 

B. Khởi động bằng cách sử dụng chức năng phục hồi chế độ console và chạy FIXBOOT. 

C. Yêu cầu người dùng thay đổi partion đã chia trên ổ cứng. 

D. Dùng chức năng System Restore. 

 

Câu 252: lựa chọn nào sau đây để tùy chỉnh hiệu suất hệ thống (chọn 3 lựa chọn): 

A. Xóa những file tạm. 

B. Sao lưu dữ liệu. 

C. Chống phân mảnh ổ đĩa. 

D. Chạy lệnh msconfig 

E. Chạy chương trình chống spyware/malware 

F. Chạy chương trình sao lưu registry. 

 

Câu 253: Chọn lựa nào sau đây dùng để kiểm tra người dùng nào có quyền cài đặt drivers: 

(chọn 2 lựa chọn) 

A. Security Center 

B. Local Security Policy 

C. System 

D. Add Hardware 

E. User Accounts 

 



Câu 254:  Để hiển thị thanh Quick Launch, ta vào: 

A. Taskbar Properties. 

B. Windows Explorer. 

C. Task Manager. 

D. Msconfig. 

 

Câu 255: Để thay đổi tham số hệ thống trong Windows XP, ta vào: 

A. Disk management 

B. Display properties 

C. System properties 

D. Device manager. 

 

Câu 256: Một số máy tính công ty đang chạy Windows XP. Một số máy để bàn có tập tin 

ntbootđ.sys nhưng tập tin này không được tìm thấy trên máy xách tay.Các tập tin ntbootdd.sys 

cần thiết  cho: 

A. Máy tính để bàn với chipset. 

B. Tương thích với một số ứng dụng Windows NT4. 

C. Máy tính với máy quét. 

D. Các thiết bị chuẩn SCSI. 

 

Câu 257: Ứng dụng nào trong Windows XP có chức năng không cho phục hồi những file đã bị 

xóa: 

A. Disk defragmenter 

B. Recycle Bin 

C. System restore 

D. Disk cleanup 

 

Câu 258: Tiện ích System Restore có những đặc điểm nào sau đây (chọn 3 lựa chọn): 

A. Không cho phép phục hồi My Documents. 

B. Cho phép phục hồi My Documents 

C. Lưu lại cấu hình hệ thống. 

D. Cảnh báo virus. 

E. Dùng cho tất cả hệ thống định dạng NTFS. 

F. Dùng cho Window XP. 

 

Câu 259: Để mở Windows Explorer, ta vào: (chọn 2 lựa chọn) 

A. Click phải  vào Start -> chọn Windows Explorer. 

B. Start -> control panel -> windows Explorer. 

C. Start -> run-> gõ winexplorer 

D. Start->programs->Accessories->Windows Explorer. 

 

Câu 260: Dung lượng RAM tối đa mà Windows XP Professional hỗ trợ: 

A. 4 GB 

B. 8 GB 



C. 16 GB 

D. 32 GB 

 

Câu 261: Công cụ nào sau đây có chức năng tạm thời vô hiệu hóa việc khởi động của một số 

phần mềm và dịch vụ: 

A. Task manager 

B. Event viewer 

C. Msconfig 

D. Windows registry 

 

Câu 262: Một người dùng có một máy tính Windows 2000 đang chạy với gói SP2 và muốn cài 

đặt gói SP4. Điều nào sau đây đòi hỏi một kỹ thuật viên nên hiểu trước khi thực hiện cài đặt? 

E. SP3 phải được gỡ bỏ trước khi cài SP4. 

F. SP2 phải được gỡ bỏ trước khi cài SP4. 

G. SP4 yêu cầu bản nâng cấp cho Windows XP. 

H. SP3 đã có trong SP4. 

 

Câu 338: 

Mô tả đúng nhất của phần mềm gián điệp là: 

A- Tập tin tự sao chép 

B- Công nghệ chạy ở chế độ Background mà không có sự tương tác nào 

C- Công nghệ giúp thu thập thông tin về người sử dụng mà không biết về những 

người sử dụng đó 

D- Chương trình có thể sử dụng internet để chuyển thông tin đến một máy tính từ xa 

 

Câu 339: 

Đường dẫn nào sau đây cần được thực hiện để sao lưu khóa khi loại bỏ các khóa đăng ký cũ 

trong Registry Editor 

A- Key > File > Backup 

B- Key >Tools > Backup 

C- Key > File > Export 

D- Key > Tools > Export 

 

Câu 341 

Gía  trị  nào sau đây là một loại công nghệ chứng thực?(Chọn hai) 

A- Adware 

B- Smart cards 

C- Biometrics 

D- Username 

E- Computer lock 

 

Câu 343 

Giá trị nào sau đây mô tả lượng thông tin mà người dùng có thể lưu trữ 

A- Disk Management 



B- Disk Mirroring 

C- Disk Striping 

D- Disk Quota 

Câu 345 
Điều nào sau đây sẽ được sử dụng để ngăn chặn các trang có thể gây hại hoặc  quảng cáo 
hiển thị trong khi trình duyệt internet 

A- Loại bỏ phần mềm gián điệp  
B- Chặn bật lên 
C- Dịch vụ FTP 
D- ActiveX Control 

 
Câu 347 
Cách nào sau đây là cách tốt nhất cho một kỹ thuật viên để bảo mật một máy tính xách tay trên 
bàn làm việc trong một văn phòng? 

A-  Đặt một số thư mục bên trên máy tính xách tay  để giấu đi máy tính xách tay 
B- Đặt máy tính xách tay trong một cái tủ bị khóa 
C- Yêu cầu  đồng nghiệp xem máy tính xách tay trong khi kỹ thuật viên đi vắng 
D- Đặt máy tính xách tay trong một ngăn kéo 

 
Câu 360 
Phần mở rộng  của các tập tin trợ giúp là 

A- .mdb 
B- .dat 
C- .doc 
D- .chm 

 
Câu 361 
Một kỹ thuật viên cập nhật các trình điều khiển video trên một hệ thống Windows XP và gặp 
một hộp thoại cảnh báo rằng “driver is unsigned”. Một trình điều khiển unsigned có nghĩa là 
trình điều khiển 

A- Hiện đang ở trong trạng thái beta 
B- Không phải là chữ ký của Hardware Abstraction Layer (HAL) 
C- Không được ký kết bỡi phòng thí nghiệm chất lượng phần cứng của Windows 
D- Không tương thích với Windows XP 

 
Câu 362 

Trình tiện ích nào dưới đây có thể được dùng để giải quyết sự cố về vấn đề không thể khởi 

động trên máy tính chạy Windows ở chế độ bình thường hoặc chế độ an toàn? 

A- System Restore 
B- Recovery Console 
C- BIOS 
D- Recovery CDs 

 
Câu 363 

Trong Windows 2000 / XP, giá trị nào dưới đây là lệnh hợp lệ có thể nhập vào  hộp thoại để 

truy cập Registry Editor ( Chọn hai) 

A- REGEDIT 
B- REGEDT32 
C- REGISTY / EDIT 



D- REG / EDIT 
E- REG32 / EDIT 
F- REGEDIT32 

 
Câu 364 

Để cải thiện bảo mật của Windows dựa vào hệ điều hành, người dùng có thể chạy trình tiện ích 

nào dưới đây 

A- Windows Device Manager 
B- Windows Disk Cleanup 
C- Windows Configuration Utility 
D- Windows Update 

 

Câu 365 

Cái nào dưới đây có thể được dùng để xác định trình tự khởi động máy tính? 

A- Computer Management Console 
B- Systems Properties Console 
C- Services Console 
D- BIOS setting 

 

Câu 366 

Người dùng mua máy tính với Windows XP và muốn chuyển giao tất cả hình ảnh, tài liệu, nhạc, 

và những yêu thích trong Internet Explorer từ máy tính cũ, cũng chạy Windows XP. Đi theo các 

giải pháp nào sẽ dễ nhất?  

A- Kéo và thả tập tin lên ổ đĩa ngoài 
B- Sử dụng Files and Setting Transfer Wizard 
C- Kết nối ổ đĩa cứng cũ như là ổ slave đến ổ đĩa cứng mới rồi sao chép các tập tin 
D- Sử dụng User State Migration Tool( USMT ) 

 

Câu 367 

Công cụ nào dưới đây được thiết kế để truy cập lưu trữ máy tính xác định với người dùng xác 

định thiết lập trên máy trạm Windows?  

A- MSCONFIG 
B- REGEDIT 
C- Event Viewer 
D- Task Manager (Trình quản lý Tác vụ ) 

 

Câu 368 

Câu lệnh nào dưới đây có thể được gõ vào tại dấu nhắc lệnh Windows để hiện ra  danh sách 

những tập tin ẩn?  

A- DIR / W 
B- ATTRIB - h 
C- ATTRIB + h 
D- DIR / A 

Câu 369 

Thủ tục nào dưới đây nên được sử dụng khi xữ lý sự cố trục trặc máy tính chạy Windows XP? 

(Chọn hai) 

A- Khởi động ở chế độ an toàn  



B- Khởi động từ ổ đĩa cứng gắn ngoài 
C- Quay lại điểm phục hồi 
D- Khởi động lại đến chế độ VGA 
E- Định dạng và nạp lại hệ điều hành 

Câu 370 

Giá trị nào dưới đây lưu trữ thông tin về thiết lập người dùng xác định cũng như thông tin máy 

tính cụ thể cần cho windows để khởi động thành công?  

A- Event Viewer 
B- MSCONFIG 
C- Task Manager 
D- Windows Registry 

 

Câu 372 

Giá trị nào dưới đây sẽ cho phép truy cập vào các tùy chọn trình điều khiển unsigned  

A- Add New Hardware Wizard 
B- Add/Remove Programs 
C- Device Manager > Hardware Profiles 
D- System Properties > Hardware Tab 

 

Câu 373 

Lựa chọn nào sau đây có trong trình đơn Windows Advanced Options  ( Chọn ba )?  

A- Directory Services restore Mode (Chế độ phục hồi dịch vụ thư mục) 
B- Debugging Mode with Command Prompt (Chế độ gỡ rối với dấu nhắc lệnh) 
C- Safe Mode with Networking (Chế độ an toàn với Nối mạng) 
D- Last Known Good Configuration  
E- SVGA Mode 
F- Fress F8 for advanced startup options (Ấn F8 để cải tiến tùy chọn khởi động) 

 

Câu 374 

Windows Security Center, kể cả Service Pack 2 for Windows XP, giúp người dùng bằng cách: 

A- Ngăn chặn trẻ em xem nội dung trực tuyến có vấn đề 
B- Cảnh báo cho người sử dụng để bảo vệ phần mềm gián điệp lỗi thời 
C- Ngăn chặn quảng cáo xảy ra khi sử dụng trình duyệt 
D- Cảnh báo cho người sử dụng để bảo vệ chống virus đã lỗi thời 

 

Câu 375 

Một máy tính chạy Windows XP Professional SP2 cho phép nhiều người dùng được đăng nhập 

ngay lập tức không có đăng xuất của hồ sơ trước đây. Tính năng này được gọi là : 

A- Run As 
B- Ctrl+Alt+Del 
C- Logging out and Logging in 
D- Fast User Switching 

 

Câu 376 

Hệ điều hành nào dưới đây có thể nâng cấp lên Windows XP Professional? ( Chọn hai) 

A- Sun Solaris 
B- Windows NT 4.0 
C- Windows 95 



D- UNIX 
E- Windows ME 

 

Câu 377 

Trong khi làm việc với một ứng dụng, máy tính bị treo và hiển thị một màn hình màu xanh. 

Hành động nào dưới đây nên được thực hiện? 

A- Nhấn Ctrl - ESC 
B- Nhấn Ctrl - Alt -Detete 
C- Để cho máy tính kết thúc chu kỳ chẩn đoán sự cố 
D- Tắt nguồn máy tính xuống và sao lưu lại 

 

Câu 378 

Một người sử dụng có máy tính Windows 2000 với Service Pack 2 và muốn cài đặt Service 

Pack 4. Điều nào sau đây một kỹ thuật viên nên hiểu trước khi thực hiện cài đặt? 

A- SP3 phải cài đặt trước khi cài đặt SP4 
B- SP2 phải tháo gỡ trước khi cài đặt SP4 
C- SP4 yêu cầu phải nâng cấp Windows XP 
D- SP4 thường bao gồm SP3 

 

Câu 379 

Một người dùng muốn nâng cấp từ Windows 2000 Professional. Các phiên bản Windows nào 

sau đây có thể được sử dụng? 

A- NT 
B- ME 
C- XP Home 
D- XP Professional 

 

Câu 380 

Trình tiện ích nào dưới đây được thực hiện để kiểm tra việc sắp xếp lại các tập tin bị phân tán? 

A- FDISK 
B- REGEDIT 
C- CHKDSK 
D- DEFRAG 

 

Câu 381 

Kỹ thuật viên đang nối hệ thống máy tính với truyền hình LCD có độ phân giải cao. Kết nối nào 

dưới đây nên được sử dụng để đạt được chất lượng hiển thị tốt nhất? 

A- S-Video 
B- Composite Video 
C- DVI 
D- USB 

 

Câu 382 

Trước khi thực hiện dịch vụ trên máy tính, điều nào dưới đây nên được thực hiện trước tiên 

A- Sao lưu dữ liệu 
B- Ngắt kết nối màn hình bên ngoài 
C- Định dạng ổ đĩa cứng 



D- Tháo gỡ thiết bị ngoại vi 
 

Câu 383 

Trong suốt quá trình POST, BIOS kiểm tra hoạt động chính xác của: 

A- Bộ nhớ 
B- Máy quét 
C- Chuột 
D- Thiết bị hiển thị 

 

Câu 384 

Điều nào sau đây là hệ thống tập tin được đề nghị cho Windows 2000? 

A- FAT16 
B- FAT32 
C- CDFS 
D- NTFS 

 

Câu 385 

Một người dùng đã mua một ổ cứng mới 60GB. Điều nào sau đây sẽ là hệ thống tập tin an toàn 

nhất để cài đặt trên ổ đĩa cứng? 

A- NTFS 
B- CDFS 
C- FAT32 
D- FAT16 

 

Câu 386 

FAT32 nên được sử dụng trên cài đặt Windows XP : 

A- Để cung cấp tính tương thích đầy đủ với hệ thống cũ 
B- Để tránh nhu cầu cần có huấn luyện người dùng về hệ thống tập tin NTFS 
C- Vì ổ đĩa cứng cũ  không hỗ trợ NTFS 
D- Vì bộ xử lý chậm mà không hỗ trợ NTFS 

 

Câu 387 

Tốc độ về lý thuyết tối đa của IEEE 802.11g là 

A- 54Mbps 
B- 32Mbps 
C- 14.4Mbps 
D- 11Mbps 

 

Câu 388 

Định dạng nào sau đây  là đĩa chỉ - đọc dùng để lưu trữ phương tiện tương tác, dữ liệu, âm 

thanh, và video?  

A- DVD – ROM 
B- DVD-RW 
C- CD-RW 
D- DVD-RAM 

 

Câu 389 



Giá trị nào sau đây là tốc độ đồng hồ gần đúng của RAM có nhãn DDR3200? 

A- 100MHz 
B- 200MHz 
C- 400MHz 
D- 500MHz 

 

Câu 390 

Cái nào dưới đây sẽ là hành động đầu tiên thực hiện trước khi mở vỏ máy tính?  

A- Bản thân bạn nối đất đến thùng máy 
B- Tháo gỡ dây cắm hệ thống từ tất cả các thành phần và các ổ cắm điện hệ thống  
C- Đưa tất cả đĩa CD ra khỏi CD - ROM 
D- Đảm bảo rằng hệ thống được am hiểu và vì vậy lỗi có thể được sao chép 

 

Câu 391 

Điều gì dưới đây mô tả chức năng của chipset trên bo mạch chủ?  

A- Chuyển dữ liệu  trực tiếp từ màn hình đến CPU 
B- Điều khiển truyền dữ liệu chỉ có ổ đĩa cứng 
C- Cho phép các máy tính  xác định được hệ điều hành để sử dụng 
D- Kiểm soát việc chuyển giao dữ liệu từ và tới thiết bị ngoại vi máy tính 

 

Câu 392 

Loại bộ nhớ nào dưới đây có thể được ghi vào cố định 

A- SRAM 
B- DRAM 
C- DDRAM 
D- ROM 

 

Câu 393 

Người say mê trò chơi video sẽ rất thích mua loại card màn hình định dạng nào sau đây?  

A- 16 MB 
B- 256MB PCI express 
C- 256MB AGP 
D- 128MB AGP 

 

Câu 394 

A- Thiết bị nào dưới đây chỉ cho thiết bị nhập?  
B- Màn hình 
C- Loa 
D- Chuột 
E- Máy in 

 

Câu 395 

Một kỹ thuật đang thay thế một bo mạch chủ máy tính. Một bảng mạch lớn được lắp vào bo 

mạch chủ và hai card điều hợp được kết nối với bảng mạch. Bảng mạch được gọi là: 

A- Riser card 
B- Sound board 
C- Main board 
D- System board 



 

Câu 396 

Trình tiện ích nào của Windows sau đây cho phép loại bỏ các file không cần thiết? 

A- Disk Cleanup 
B- MSCONFIG 
C- Defragmenter 
D- Scandisk 

 

Câu 397 

Một loạt tiếng bíp khi bật máy tính thường cho thấy : 

A- Có vấn đề với phần cứng 
B- Có vấn đề với phần mềm 
C- CD đã được bỏ quên ở ổ đĩa 
D- Đĩa mềm đã được bỏ quên ở ổ đĩa 

 

Câu 398 

Điều nào sau đây nên được đưa vào khi thực hiện bảo trì dự phòng  phần cứng? (Chọn hai) 

A- Kiểm tra khám phá trực quan 
B- Cài đặt phần cứng mới 
C- Đảm bảo tính tương thích thiết bị 
D- Thay thế cáp 
E- Kiểm tra điều kiện môi trường 

 

Câu 399 

Để xem các trình điều khiển hiển thị trong Windows XP, điều gì dưới đây kỹ thuật viên nên làm? 

A- Nháy chuột phải vào Desktop>Properties>Settings>Advanced>Adapter>Driver 
B- Start>Control Panel>Monitor>Advanced>Adapter>Properties>Driver 
C- Nháy chuột phải vào My Computer>Properties>Select Device Manager tab>Drivers 
D- Start>Settings>Control Panel>Device Properties>Hardware>Drives 

 

Câu 400 

Để xác định rằng một máy in đang hoạt động sau khi được cài đặt trên một máy trạm cục bộ, 

các hành động sau đây cần được thực hiện? 

A- Chạy Pulisher Microsoft trên máy trạm và in tài liệu 
B- Khởi động lại máy trạm cục bộ 
C- In trang thử nghiệm 
D- Khởi động lại máy in 

 

Câu 401 

Các giao tiếp phổ biến nhất được sử dụng trong máy in không bao giờ thấp giá là: 

A- Network 
B- SCSI 
C- USB 
D- Serial 

 

Câu 402 

Các công nghệ sau gần nhất tương tự như một máy photocopy? 



A- Máy ảnh kỹ thuật số 
B- Máy in va đập 
C- Máy vẽ 
D- Máy quét  

 

Câu 403 

Công nghệ nào sau đây là công nghệ in lâu đời nhất? 

A- Laser 
B- In phun mực 
C- Nhiệt 
D- In kim 

 

Câu 405 

Điều nào sau đây cung cấp các thông tin hữu ích nhất về một máy in laser? 

A- PCL font list (Danh sách phông chữ PCL) 
B- PostScript font list (Danh sách phông chữ PostScript) 
C- Windows printer test page (Trang kiểm tra máy in) 
D- Printer configuration page (Trang cấu hình máy in) 

 

Câu 406 

Tất cả những thao tác sau đây là những thao tác cho phép ở tập tin hoặc ở thư mục ngoại trừ  

A- Đọc 
B- Sao chép  
C- Sửa đổi 
D- Ghi 

 

Câu 407 

Một chương trình độc hại có ghi lại một người sử dụng tổ hợp phím là một ví dụ của : 

A- Adware (phần mềm quảng cáo) 
B- An anti-virus program (phần mềm diệt virus) 
C- A performance monitor 
D- A Trojan horse 

 

Câu 408 

Khi nâng cấp từ Windows 98 đến Windows 2000, các bản vá lỗi dịch vụ được cài đặt sau : 

A- Chạy dọn dẹp đĩa 
B- Cài đặt phần mềm chống vi - rút 
C- Chạy Chống phân mảnh 
D- Cài đặt Windows 2000 

 

Câu 411 

Điều nào sau đây hầu hết  được công ty lớn sử dụng  để lưu trữ dự phòng dữ liệu? 

A- Tape drive 
B- Floppy drive 
C- USB flash drive 
D- DVD-R drive 

 

Câu 412 



Một người dùng không thể cài đặt Windows XP từ một ổ đĩa CD-ROM nội bộ kết nối với bộ điều 

khiển IDE thứ hai. Người sử dụng báo cáo rằng khi bật máy tính, nó khởi động trực tiếp vào hệ 

thống điều hành cũ. Các hành động sau đây cần được thực hiện trong BIOS? 

A- Di chuyển ưu tiên khởi động CD - ROM dưới đĩa mềm 
B- Di chuyển ưu tiên khởi động CD - ROM trên đĩa cứng 
C- Di chuyển ưu tiên khởi động CD - ROM dưới đĩa cứng 
D- Khởi động cho phép từ thiết bị USB 

 

Câu 413 

Các tập tin nào sau đây tự cài đặt trên máy tính mà không thông báo và phình to dữ liệu về 

hoạt động của người sử dụng? 

A- Phần mềm quảng cáo 
B- Thư rác 
C- Vi rút 
D- Phần mềm gián điệp 

 

Câu 414 

Một người sử dụng nhận được một thông báo lỗi, trang này không thể được hiển thị khi cố 

gắng truy cập một số trang web Internet và kết nối Internet đã được xác minh. Cái nào sau đây 

có thể là nguyên nhân? 

A- Phần mềm độc hại 
B- Card Giao tiếp Mạng ( NIC ) sự cố 
C- Lỗi phần lõi Windows 
D- Vấn đề modem 

 

Câu 424 

Kỹ thuật viên đang thay thế thiết bị trong máy tính nhưng cảm thấy khó khăn khi giữ cố định con 

ốc để đính kèm thành phần lên thùng máy hệ thống. Công cụ nào sau đây kỹ thuật viên có thể 

dùng để giữ cố định con ốc?  

A- Kìm mũi  kim có từ tính 
B- Vòng kẹp 3 móc 
C- Cái kìm 
D- Cái tua - vít từ tính 

 

Câu 425 

Thiết bị nào sau đây  là rất có khả năng ngừng chạy do làm hỏng từ phóng tĩnh điện ( ESD )?  

A- Ổ đĩa mềm 
B- Ổ đĩa cứng 
C- Card âm thanh 
D- CPU 

 

Câu 427 

Cái nào sau đây có khả năng được máy tính xách tay sử dụng? 

A- SIMM 
B- RIMM 
C- SODIMM 
D- DIMM 



 


