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Câu 81: Vợ chồng cùng bàn bạc và thống nhất cách giáo dục con là thể hiện nội dung quyền bình
đẳng giữa vợ và chồng trong
A. quan hệ nhân thân.
B. môi trường xã hội.
C. phạm vi gia tộc.
D. định hướng nghề nghiệp.
Câu 82: Chị K kinh doanh mỹ phẩm nhưng bán thêm thực phẩm chức năng giả. Để mua chuộc
đoàn thanh tra liên ngành, chị K nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho trưởng đoàn thanh tra là ông Q
nhưng bị ông Q từ chối và lập biên bản xử phạt chị K. Khi chị K đến nhà chị H để đòi lại tiền thì
giữa hai chị đã xảy ra xô xát, con chị H đã gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh,
trưởng công an phường là ông T đã lập biên bản xử phạt chị K về hành vi gây rối trật tự công
cộng. Những ai sau đây đã áp dụng pháp luật?
A. Ông T, ông Q và chị K.
B. Ông T và ông Q.
C. Ông T, ông Q và chị H.
D. Ông Q và chị K.
Câu 83: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm
A. cần bảo mật lí lịch cá nhân.
B. phải có năng lực trách nhiệm pháp lý.
C. phải khai báo tạm trú, tạm vắng.
D. cần chủ động đăng ký nhân khẩu.
Câu 84: Kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về
phát triển các
A. kế hoạch truyền thông.
B. quy trình hội nhập.
C. lĩnh vực xã hội.
D. nguyên tắc ứng xử.
Câu 85: Theo quy định của pháp luật, mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân
không phụ thuộc vào
A. điều kiện của bản thân.
B. nhu cầu của gia đình.
C. hoàn cảnh của mỗi người.
D. khả năng của cá nhân.
Câu 86: Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường
A. tự tiến cử.
B. được đề cử.
C. tự bầu cử.
D. tự đề cử.
Câu 87: Giám đốc một công ty quảng cáo là anh H yêu cầu nhân viên là anh T khống chế và giữ
khách hàng là anh X tại nhà kho do anh X có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh X là
chị H phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh Q đến giải cứu chồng. Vì anh T không
đồng ý thả anh X nên anh Q đã đánh anh T bị gãy chân. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả
xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Anh T và anh Q.
B. Anh H, anh T và anh Q.
C. Anh H và anh T.
D. Anh H, anh T và chị Hà.
Câu 88: Bắt người khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất
nghiêm trọng ho c tội phạm đ c biệt nghiêm trọng thuộc
A. bắt người trong trường hợp khẩn cấp.
B. bắt người phạm tội quả tang.
C. bắt người đang bị truy nã.
D. bắt người trong trường hợp không khẩn cấp.
Câu 89: Công ty tư nhân X bị cơ quan chức năng xử phạt và buộc phải khắc phục hậu quả về
hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lở làm thiệt hại hoa màu của một số hộ dân. Công ty tư
nhân X đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A. Hành chính và dân sự.
B. Kỷ luật và hành chính.
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C. Hình sự và kỷ luật.
D. Dân sự và hình sự.
Câu 90: Cán bộ sở X là chị K, bị tòa tuyên án phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình

xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Chị K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào
sau đây?
A. Hành chính và kỉ luật.
B. Hình sự và kỉ luật.
C. Hình sự và hành chính.
D. Hành chính và dân sự.
Câu 91: Việc làm chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm chịu tác động nào
của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất.
B. Điều tiết trong lưu thông.
C. Tự phát từ quy luật giá trị.
D. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.
Câu 92: Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân
thân?
A. Lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo.
B. Lựa chọn nơi cư trú.
C. Lựa chọn biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp.
D. Lựa chọn nơi làm việc, đầu tư kinh doanh.
Câu 93: Chị M chủ động làm thủ tục sang tên khi mua lại xe ô tô đã qua sử dụng của người khác
là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.
Câu 94: Nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân
A. tham gia hoạt động văn hóa.
B. được cung cấp thông tin.
C. được chăm sóc sức khỏe.
D. chấp hành cách ly y tế.
Câu 95: Mục đích của khiếu nại là nhằm
A. phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ ai.
B. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
C. chia sẻ thiệt hại của người khiếu nại.
D. ngăn ch n những hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 96: Người có năng lực trách nhiệm pháp lý phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện
hành vi nào sau đây?
A. Tổ chức hội nghị khách hàng.
B. Hủy bỏ giao dịch dân sự.
C. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.
D. Từ chối nhận tài sản thừa kế.
Câu 97: Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để
A. cấp cứu người bị nạn.
B. tìm kiếm người thân.
C. khai thác thông tin mật.
D. thu thập bằng chứng.
Câu 98: Công dân có quyền đuợc cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe là thực hiện quyền
A. tự do cá nhân.
B. được phát triển.
C. tự do thông tin.
D. bảo vệ sức khoẻ.
Câu 99: Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm
địa điểm mở lớp học tình thương m c dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi
vào cuối tuần. Cô giáo H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.
Câu 100: Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định
của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền
A. tăng thu nhập.
B. miễn giảm thuế.
C. kinh doanh không cần đăng ký.
D. tự chủ đăng ký kinh doanh.
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Câu 101: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân
A. đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau.
B. đều bình đẳng về làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
C. đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
D. đều bình đẳng về quyền theo quy định của pháp luật.
Câu 102: Do không làm chủ tốc độ khi điều khiển xe gắn máy nên anh K đã va chạm vào ông L

đang chở cháu bằng xe đạp điện đi ngược đường một chiều khiến hai ông cháu bị ngã. Anh X là
người bán vé số dưới vỉa hè thấy anh K không xin lỗi ông L mà còn lớn tiếng quát tháo, liền lao
vào dùng gậy làm hỏng xe máy của anh K. Hai chị H, P đi qua liền dừng lại để can ngăn hai
người nhưng không được nên đã gọi điện cho cảnh sát giao thông đến xử lí. Những ai dưới đây
đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự?
A. Anh X, chị H và chị P.
B. Anh K và anh X.
C. Anh K và ông L.
D. Ông L và anh X.
Câu 103: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm
những gì mà
A. công dân thấy phù hợp.
B. pháp luật không cấm.
C. dư luận đang quan tâm.
D. pháp luật cho phép.
Câu 104: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp
pháp luật quy định và phải có quyết định của
A. cơ quan quân đội.
B. Thủ trưởng cơ quan.
C. cơ quan công an xã, phường.
D. cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Câu 105: Việc giao kết hợp đồng lao động được tuân theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
B. Tự do, chủ động, bình đẳng.
C. Tự do, dân chủ, bình đẳng.
D. Tự do, tự nguyện, công bằng.
Câu 106: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?
A. Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô.
B. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.
C. Bị trì hoãn thanh toán tiền lương.
D. Phát hiện đường dây sản xuất vacxin giả.
Câu 107: Trong một lần đi dự tiệc sinh nhật của anh H, vốn sẵn có mâu thuẫn với anh S là bạn
của anh H, anh B đã đem lời chửi bới anh S. Anh S bức xúc rủ thêm các anh K, M, N ch n đường
đánh anh B làm anh B thương tật 30%. Những ai dưới đây xâm phạm quyền tự do cơ bản của
công dân ?
A. Anh B, anh S, anh K, anh M và anh N.
B. Anh B, anh N và anh H, anh K, anh M.
C. Anh H, anh K và anh S, anh N.
D. Anh M, anh N và anh H, anh S.
Câu 108: Anh A nhờ con trai thay mình đi bỏ phiếu bầu cử nhưng con trai anh đã từ chối. Con trai
anh A không vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Trực tiếp.
B. Bình đẳng.
C. Bỏ phiếu kín.
D. Phổ thông.
Câu 109: Để có vốn kinh doanh cùng bạn, chị N tự ý lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ
chồng để đầu tư. Biết chuyện, anh V chồng chị N đã đánh đập và đuổi chị ra khỏi nhà nên giữa
hai bên đã xảy ra xô xát, lớn tiếng lăng mạ nhau. Chị N thực hiện không đúng quyền bình đẳng
giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?
A. Huyết thống.
B. Gia tộc.
C. Tài sản.
D. Nhân thân.
Câu 110: Theo quy định của pháp luật, bất kỳ ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp người
đó đang
A. điều tra tội phạm.
B. thụ lý vụ án.
C. theo dõi phiên tòa.
D. phạm tội truy nã.
Câu 111: Trong nền kinh tế hàng hoá, khi trao đổi hàng hoá vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì
tiền tệ làm chức năng nào dưới đây?
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A. Thị trường thế giới.
B. Đầu tư quốc tế.
C. Giao dịch quốc tế.
D. Tiền tệ thế giới.
Câu 112: Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng

lao động là
A. tư liệu lao động.
B. lực lượng sản xuất.
C. tư liệu sản xuất.
D. người lao động.
Câu 113: Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là công dân được học bằng
A. những cách thức thống nhất.
B. những sở thích của mình.
C. nhiều hình thức khác nhau.
D. các phương tiện hiện đại.
Câu 114: Anh K và chị M cùng làm một công việc với hiệu quả như nhau, nhưng cuối năm Giám
đốc Công ty X thưởng cho chị M ít hơn anh K. Giám đốc Công ty X đã vi phạm quyền bình đẳng
trong lĩnh vực nào dưới đây của công dân?
A. Kinh doanh.
B. Bảo hộ lao động.
C. Lao động.
D. An sinh xã hội.
Câu 115: Sau khi ký hợp đồng lao động với ông N Giám đốc Công ty X và làm việc được hai
tháng chị G tự ý nghỉ việc và chuyển sang làm trợ lý cho ông T Giám đốc Công ty tư nhân Z.
Phát hiện sự việc, ông N chỉ đạo chị P cán bộ phòng nhân sự gây khó khăn trong việc giải quyết
hồ sơ gốc cho chị G. Bức xúc, anh Y chồng chị G đã đánh chị P khiến chị phải nghỉ việc điều trị
dài ngày. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?
A. Chị G và ông N.
B. Chị G, anh Y và ông T.
C. Chị G, ông T và chị P.
D. Chị G, ông N và ông T.
Câu 116: Người có năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi
nào sau đây?
A. Truy tìm chứng cứ vụ án.
B. Buôn người qua biên giới
C. Đồng loạt khiếu nại tập thể.
D. Bí mật giải cứu con tin.
Câu 117: Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ
A. do các doanh nghiệp sản xuất đưa ra thị trường.
B. hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường.
C. đã có m t trên thị trường.
D. đang lưu thông trên thị trường.
Câu 118: Công dân viết bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương lên báo Thanh
niên là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Làm chủ thông tin.
B. Được tiếp cận phương tiện thông tin đại chúng.
C. Phê bình cái sai.
D. Tự do ngôn luận.
Câu 119: Cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước theo quy định của
pháp luật phải
A. chấp hành hình phạt.
B. chịu trách nhiệm hành chính.
C. xử phạt theo quy định.
D. chịu trách nhiệm pháp lý.
Câu 120: Ở phạm vi cả nước nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng
cách nào?
A. Trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng.
B. Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
C. Dân bàn và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai.
D. Tham gia giám sát của nhân dân tại các xã, phường.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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