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Câu 1: Công dân có quyền được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát 

minh là nội dung của quyền nào dưới đây? 

A. Quyền tự do của công dân. 

B. Quyền được phát triển của công dân. 

C. Quyền học tập của công dân. 

D. Quyền sáng tạo của công dân. 

Câu 2: Công dân có thể học hệ chính quy hoặc tại chức, học tập trung hoặc học từ xa, học ban ngày 

hoặc buổi tối, tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người là thể hiện 

A. quyền học tập của công dân. 

B. quyền sáng tạo của công dân. 

C. quyền phát triển của công dân. 

D. quyền tự do của công dân. 

Câu 3: Chị H là công nhân hợp đồng tại công ty X. Sau thời gian nghỉ chế độ, chị nhận được quyết 

định chấm dứt hợp đồng của Giám đốc công ty X vì lý do đã tìm được người thay thế trong thời gian 

chị nghỉ sinh con. Theo em, chị H cần phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? 

A. Tố cáo sai phạm của Giám đốc. 

B. Khiếu nại đến trưởng phòng nhân sự. 

C. Yêu cầu Giám đốc xem xét lại quyết định. 

D. Khiếu nại đến Giám đốc công ty. 

Câu 4: Đường dây tư vấn, hỗ trợ trẻ em miễn phí 18001567 của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em ra đời từ 

năm 2004 để mọi người có thể gọi tới mỗi khi gặp sự việc bất bình là đảm bảo cho quyền được 

A. học tập. B. phát triển. C. sáng tạo. D. tự do. 

Câu 5: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?  

A. Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển. 

B. Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường, chọn ngành học cho con. 

C. Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con. 

D. Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi. 

Câu 6: Công ty X đã phát hiện chị Y truyền thông tin mật của công ty mình cho công ty khác, do đó 

công ty X đã ra quyết định đình chỉ công việc của chị Y. Trong trường hợp này chị Y phải chịu trách 

nhiệm 

A. hành chính. B. hình sự. C. kỷ luật. D. dân sự. 

Câu 7: Bà H dựng xe máy ở vỉa hè để vào cửa hàng A mua một số hàng hóa, lúc thanh toán tiền mới 

biết mình quên không mang túi xách vào. Bà H hốt hoảng chạy ra nhưng túi xách thì đã mất, bên trong 

túi xách có hơn mười triệu đồng và một số tài sản có giá trị. Bà H nghi ngờ em T lấy trộm, vì lúc dựng 

xe ở vỉa hè thì chị em T đang chơi gần đó, nên bà H đã gọi anh N là con trai và chồng bà là ông Q đến 
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để lục soát nhà chị em T, chị em T không đồng ý nhưng vợ chồng bà H và con trai vẫn xông vào nhà. 

Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Ông Q và bà H. 

B. Anh N và ông Q. 

C. Bà H, em T và anh N. 

D. Bà H, anh N và ông Q. 

Câu 8: Người sử dụng lao động không trả tiền công cho người lao động theo đúng thỏa thuận trong 

hợp đồng lao động. Đây là hành vi 

A. vi phạm dân sự. 

B. vi phạm kỉ luật. 

C. vi phạm hình sự. 

D. vi phạm hành chính. 

Câu 9: Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người thuộc đối 

tượng ưu tiên đã thể hiện quyền bình đẳng về 

A. điều kiện chăm sóc về thể chất. 

B. điều kiện học tập không hạn chế. 

C. điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa. 

D. điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa. 

Câu 10: Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình? 

A. Dân chủ, công khai, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử. 

B. Dân chủ, tự do, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử. 

C. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử. 

D. Dân chủ, bình đẳng, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử. 

Câu 11: Sau khi ký các hợp đồng bán và bàn giao căn hộ chung cư cho các hộ dân đến ở, giám đốc A 

đã thuê các anh D, K và M làm quản lý và bảo vệ chung cư. Vì có việc riêng, anh D phân công cho hai 

anh K, M thực hiện ca trực. Do ngủ quên, các anh K, M để hỏa hoạn xảy ra làm cháy tầng hầm và lan 

rộng, hệ thống báo cháy của khu chung cư không hoạt động nên vụ cháy đã làm 5 người bị tử vong. 

Sau sự việc không thấy giám đốc A đến giải quyết, hai anh B, N là cư dân đã đến văn phòng để phản 

đối và dọa sẽ kiện ra tòa buộ giám đốc phải chịu trách nhiệm. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm 

hình sự? 

A. Giám đốc A, anh K và anh M. 

B. Giám đốc A, anh K, anh M, anh N. 

C. Giám đốc A, anh B, anh N. 

D. Anh D, anh K và anh M. 

Câu 12: Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào? 

A. Xã hội. B. Kinh tế. C. Văn hóa. D. Chính trị. 

Câu 13: Không ai được xúc phạm, bôi nhọ danh dự người khác là nội dung thuộc quyền 

A. được pháp luật bảo vệ uy tín cá nhân. 

B. được giữ gìn uy tín, danh dự. 

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

D. bất khả xâm phạm về danh dự của công dân.

Câu 14: Khi thực hiện bình đẳng trong kinh doanh, mọi công dân đều có quyền 

A. lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. 
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B. mở rộng sản xuất, kinh doanh theo ý mình. 

C. tự do kinh doanh mọi mặt hàng. 

D. thay đổi địa chỉ đăng kí kinh doanh. 

Câu 15: Những hành vi vi phạm pháp luật xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đề được 

xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội là thể hiện 

A. nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. 

B. trách nhiệm bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. 

C. trách nhiệm đảm bảo quyền bình đẳng của cá nhân, tổ chức trước pháp luật. 

D. nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trong xã hội. 

Câu 16: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Thu hồi giấy phép kinh doanh. 

B. Thay đổi nội dung di chúc. 

C. Ủy quyền giao nhận hàng hóa. 

D. Xóa bỏ các loại cạnh tranh. 

Câu 17: Giám đốc công ty là anh Y sử dụng 200 triệu đồng của cơ quan để cá độ bóng đá. Sợ trợ lí 

của mình là chị V phát hiện, anh Y kí quyết định điều chuyển chị V sang bộ phận sản xuất hóa chất 

độc hại mặc dù chị không đồng ý. Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào 

sau đây? 

A. Sử dụng dịch vụ bảo hiểm. 

B. Bảo vệ lợi ích khách hàng. 

C. Bảo lưu loại hình doanh nghiệp. 

D. Giao kết hợp đồng lao động. 

Câu 18: Công dân đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây khi tự ý xông vào nhà 

người khác lục soát? 

A. Sử dụng pháp luật. 

B. Tuân thủ pháp luật. 

C. Áp dụng pháp luật. 

D. Thi hành pháp luật. 

Câu 19: Công ty sản xuất ống nhựa B áp dụng các biện pháp để xử lí tốt nước thải công nghiệp trong 

quá trình sản xuất. Việc làm của Công ty B là đã thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây trong hoạt động kinh 

doanh? 

A. Bảo vệ môi trường. 

B. Giữ gìn môi trường. 

C. Bảo vệ uy tín cho Công ty. 

D. Đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

Câu 20: Nội dung nào dưới đây là đúng với quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

A. Tố cáo những hành vi trái pháp luật của các cá nhân, tổ chức ở địa phương. 

B. Thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

C. Tham gia đóng góp xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

D. Tích cực xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước ở Trung ương và địa phương. 

Câu 21: Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ huyện V, bà C muốn gửi đơn tố cáo đến cơ 

quan có thẩm quyền. Vậy bà C phải gửi đơn tố cáo đến cơ quan nào dưới đây cho đúng pháp luật? 

A. Viện kiểm sát nhân dân huyện V. B. Tòa án nhân dân tỉnh V. 
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C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện V. D. Cơ quan công an tỉnh V. 

Câu 22: Nhân dân biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại các hội nghị để quyết định về những vấn 

đề liên quan ở địa phương là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền công khai, minh bạch. 

B. Quyền tự do bày tỏ ý kiến, nguyện vọng. 

C. Quyền tự do ngôn luận. 

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

Câu 23: Những người lao động có trình độ tay nghề, chuyên môn cao trong các doanh nghiệp luôn 

được người sử dụng lao động ưu ái, tạo điều kiện để phát huy tài năng và có chính sách đãi ngộ đặc 

biệt. Những ưu ái đối với người lao động có trình dộ chuyên môn cao không bị coi là bất bình đẳng 

trong 

A. lao động sản xuất. 

B. thực hiện công việc. 

C. sử dụng lao động. 

D. bàn giao công việc. 

Câu 24: Hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi 

A. vi phạm pháp luật. 

B. trái pháp luật. 

C. trái với đạo đức. 

D. có lỗi. 

Câu 25: Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động công vụ nhà nước… do pháp luật 

lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là 

A. vi phạm hành chính. 

B. vi phạm dân sự. 

C. vi phạm hình sự. 

D. vi phạm kỉ luật. 

Câu 26: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới 

A. các quy tắc quản lý nhà nước. 

B. các quan hệ kinh tế và quan hệ lao động. 

C. trật tự, an toàn xã hội. 

D. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 

Câu 27: Cô H chuyên trồng rau bắp cải để bán, nhưng năm nay do bắp cải giá rẻ nên cô không trồng 

bắp cải nữa mà chuyển sang trồng su hào có giá bán cao hơn. Hành động của cô H chịu sự tác động 

nào của quy luật giá trị? 

A. Tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển. 

B. Tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị. 

C. Tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị. 

D. Tác động điều tự phát của quy luật giá trị. 

Câu 28: Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm? 

A. Từ đủ 17 tuổi trở lên. 

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên. 

C. Từ đủ 14 tuổi trở lên. 

D. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 
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Câu 29: Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó được 

gọi là 

A. tăng trưởng kinh tế bền vững. 

B. tăng trưởng kinh tế. 

C. phát triển kinh tế. 

D. phát triển kinh tế bền vững. 

Câu 30: Trong tư liệu lao động, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất? 

A. Tư liệu sản xuất. 

B. Kết cấu hạ tầng. 

C. Công cụ lao động. 

D. Hệ thống bình chứa. 

Câu 31: A 15 tuổi nhưng đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Vậy A phải chịu trách nhiệm 

A. hành chính. B. dân sự. C. kỉ luật. D. hình sự. 

Câu 32: Thị trường bao gồm những nhân tố cơ bản nào? 

A. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán. 

B. Hàng hóa, người mua, người bán. 

C. Người mua, người bán, tiền tệ. 

D. Hàng hóa, tiền tệ, cửa hàng, chợ. 

Câu 33: Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

A. Bắt người phạm tội quả tang. 

B. Xác minh lí lịch cá nhân. 

C. Công khai danh tính người tố cáo. 

D. Từ chối nhận di sản thừa kế. 

Câu 34: Ông A là đại tá công an. Khi lái xe ô tô đã vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông đã xử phạt ông 

về hành vi này. Ông A đã rút thẻ ngành ra để đồng chí CSGT bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được 

chấp thuận. Ông A đã dùng những lời lẽ đe dọa đồng chí CSGT và đánh trọng thương đồng chí CSGT. 

Người dân và CSGT đã giữ ông A và giao cho công an quận X xử lý. Tòa án đã đưa vụ án ra xét xử và 

tuyên phạt ông A 3 tháng tù giam. Trong trường hợp này, ông A đã vi phạm pháp luật nào sau đây? 

A. Hình sự và dân sự. 

B. Dân sự và hành chính. 

C. Hình sự và kỷ luật. 

D. Hành chính và hình sự. 

Câu 35: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín là 

A. không được làm mất thư tín, điện tín của nhân dân. 

B. chuyển đến tận tay người nhận, không được giao nhầm và không được để mất. 

C. chuyển đúng hạn, đúng địa chỉ người nhận. 

D. chuyển đúng theo địa chỉ ghi trên thư tín, điện tín. 

Câu 36: Ông A viết bài đăng báo chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi trang trại của mình. Việc làm của 

ông là sử dụng hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây? 

A. Sử dụng pháp luật. 

B. Tuân thủ pháp luật. 

C. Áp dụng pháp luật. 

D. Thi hành pháp luật. 
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Câu 37: Do không làm chủ tốc độ khi điều khiển xe gắn máy nên anh K đã va chạm vào ông L đang 

chở cháu H bằng xe đạp điện đi vào đường một chiều khiến hai ông cháu bị ngã. Do có mối quan hệ họ 

hàng nên cảnh sát giao thông M chỉ nhắc nhở ông L và xử phạt anh K. Những ai dưới đây đã vi phạm 

nội dung bình đẳng về trách nhiệm pháp lí? 

A. Ông L và cảnh sát M. 

B. Anh K và ông L. 

C. Anh K và cảnh sách M. 

D. Cháu H và ông L. 

Câu 38: Công ty A chậm thanh toán tiền thuê văn phòng cho ông Y. Ông Y đã khóa trái cửa nhốt 3 

nhân viên công ty A trong văn phòng suốt 3 giờ. Ông Y đã xâm phạm quyền nào dưới đây? 

A. Quyền được bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 

B. Quyền được bảo đảm tự do cá nhân. 

C. Quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân. 

D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 39: Mọi công dân đều được hưởng các quyền công dân như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, 

quyền thừa kế nếu có đủ các 

A. năng lực theo quy định của pháp luật. 

B. điều kiện theo quy định của pháp luật. 

C. nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

D. khả năng theo quy định cua pháp luật. 

Câu 40: A vừa tốt nghiệp Cao đẳng và chưa xin được việc. Bố A bắt A đi làm công nhân nếu không sẽ 

đuổi khỏi nhà. Mặc dù không thích công việc này nhưng A vẫn phải chấp nhận. Việc làm của bố A đã 

vi phạm vào quyền bình đẳng trong 

A. việc tự do lựa chọn việc làm. 

B. giao kết hợp đồng lao động. 

C. người lao động và người sử dụng lao động. 

D. tuyển dụng lao động. 

 


