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Câu 1. Khi gặp các vấn đề bức xúc về bảo vệ môi trường thì cử tri có thể thể gặp và phản ánh với các
vị đại biểu quốc hội phụ trách địa phương mình và bày tỏ quan điểm thái độ mà cử tri quan tâm. Đây
là nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực
A. văn hóa.
B. chính trị.
C. xã hội.
D. môi trường.
Câu 2. Các chủ thể kinh tế trong thị trường, tác động qua lại lẫn nhau để xác định
A. giá cả của hàng hóa.
B. cách thức thanh toán hàng hóa.
C. nơi mua, nơi bán hàng hóa.
D. giá cả và số lượng hàng hóa.
Câu 3. Nội dung nào dưới đây là một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh?
A. Bảo vệ môi trường.
B. Giữ gìn trật tự khu dân cư.
C. Đảm bảo an ninh xã hội.
D. Phòng chống buôn bán ma túy.
Câu 4. Hiện nay, tình trạng “cháy vé” trong một buổi ca nhạc có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn diễn ra
ngày càng nhiều. Điều này xảy ra là do
A. cung = cầu.
B. cung > cầu.
C. cung < cầu.
D. cung, cầu rối loạn.
Câu 5. Bất kỳ công dân nào, nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền học tập,
lao động, kinh doanh. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về
A. nghĩa vụ.
B. quyền.
C. trách nhiệm.
D. mặt xã hội.
Câu 6. Hiện nay các nhà sản xuất điện thoại di động nắm bắt được nhu cầu của người dùng điện thoại
trên thị trường là dòng sản phẩm điện thoại thông minh. Từ đó cung ứng ra thị trường những dòng
điện thoại này và được khách hàng đón nhận rất tốt, thu được nhiều lợi nhuận. Việc nắm được nhu cầu
của người dùng điện thoại trên thị trường là do chức năng nào của thị trường cung cấp?
A. Thực hiện giá trị sử dụng của hàng hóa.
B. Thực hiện giá trị của hàng hóa.
C. Kích thích sản xuất và tiêu dùng.
D. Thông tin.
Câu 7. Là người muốn mua một chiếc điện thoại thông minh để phục vụ cho nhu cầu cá nhân của
mình thì em nên mua điện thoại trong điều kiện nào sao cho có lợi nhất?
A. Cung bằng cầu.
B. Cung lớn hơn cầu.

C. Cung nhỏ hơn cầu.
D. Cung nhỏ hơn cầu nhiều.
Câu 8. Để được đề nghị thay đổi nội dung của hợp đồng lao động, anh C đã căn cứ vào nguyên tắc
nào dưới đây trong giao kết hợp đồng lao động?
A. Tự do ngôn luận.
B. Tự do thực hiện hợp đồng lao động.
C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
D. Tự do, công bằng, dân chủ.
Câu 9. Hai cán bộ quản lý thị trường đã nhận của bà D một số tiền để bà bán một số mặt hàng không
có trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Biết được việc này, bà C đã đến cơ quan nhà nước để
phản ánh. Chồng bà C đã ngăn cản bà C vì cho rằng nó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà C.
Trong trường hợp trên, ai là người đang thực hiện đúng quyền tố cáo?
A. Chồng bà C.
B. Cán bộ quản lý thị trường.
C. Bà D.
D. Bà C.
Câu 10. H đang viết phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường thì ông Q ghé nhìn vào rồi nói
với T: “Cháu gạch tên cô M đi nhé”. Hành vi của ông Q vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Phổ thông.
B. Bình đẳng.
C.Trực tiếp.
D. Bỏ phiếu kín.
Câu 11. Người trong độ tuổi nào dưới đây khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện
theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa
tuổi?
A. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi.
B. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.
C. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 17 tuổi.
D. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
Câu 12. Ông N thuê nhà của ông L để kinh doanh nhưng không đóng tiền thuê nhà đầy đủ và đúng
hạn theo hợp đồng. Nhiều lần đòi tiền không được, ông L đã dùng gậy đánh trọng thương ông N. Ông
N có hành vi vi phạm
A. hình sự.
B. hành chính.
C. dân sự.
D. kỷ luật.
Câu 13. H biết hành vi của anh M là người trộm cắp ôtô, nhưng H không tố giác với cơ quan công an.
Hành vi không tố giác tội phạm của H là thuộc loại hành vi nào dưới đây?
A. Hành vi im lặng.
B. Hành vi tuân thủ pháp luật.
C. Hành vi không hành động.
D. Hành vi hợp pháp.
Câu 14. Tòa án nhân dân thành phố C ra quyết định phạt D15 năm tù về tội “Buôn bán chất ma túy”.
Quyết định này của Tòa án là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 15. Công ty dầu gội D đã sử dụng hình ảnh của một ca sỹ để quảng cáo cho sản phẩm của mình
mà chưa được sự đồng ý của ca sỹ đó. Hành vi của công ty dầu gội D là loại vi phạm nào dưới đây?
A. Vi phạm hình sự.
B. Vi phạm hành chính.
C. Vi phạm kỷ luật.
D. Vi phạm dân sự.
Câu 16. Anh A phát hiện anh B có hành vi trộm cắp tài sản của Nhà nước. Để tố giác anh B thì anh A
có thể sử dụng quyền nào sau đây?
A. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
B. Quyền tố cáo.
C. Quyền khiếu nại.
D. Quyền bầu cử, ứng cử.
Câu 17. Công dân bình đẳng trong hưởng quyền và thực hiện
A. nghĩa vụ.
B. trách nhiệm.
C. công việc chung.
D. nhu cầu riêng.
Câu 18. Quyền bầu cử, ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực
A. chính trị.
B. xã hội.
C. kinh tế.
D. dân sự.
Câu 19. Quan hệ nào dưới đây không thuộc nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Quan hệ dòng tộc.
B. Quan hệ tài sản.
C. Quan hệ nhân thân.
D. Quan hệ giữa chị em với nhau.
Câu 20. Do 5 nhân viên của công ty H thường xuyên đi làm muộn và vi pham quy định của công ty H.
Vì vậy, giám đốc công ty H đã nhốt 5 nhân viên đó lại, khóa cửa ngoài và yêu cầu 5 nhân viên đó làm
việc cả đêm đó. Hành vi của giám đốc công ty H đã xâm phạm tới quyền nào sau đây?
A. Quyền được đảm bảo an toàn trong cuộc sống.
B. Quyền tự do cá nhân.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Quyền được đảm bảo tính mạng.
Câu 21. K đi xe máy vượt đèn đỏ, đâm vào xe ô tô của chị H bị hỏng và phải đưa xe ô tô vào gara để
sửa. K đã bị cảnh sát giao thông xử phạt và phải bồi thường cho xe của chị H. Trong trường hợp này K
phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Hình sự và hành chính.
B. Hành chính và kỷ luật.
C. Hành chính và dân sự.
D. Hình sự và dân sự.
Câu 22. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân là
loại quyền gắn với
A. lợi ích của công dân.
B. nhu cầu của công dân.
C. nghĩa vụ của công dân.
D. tự do cơ bản của công dân.
Câu 23. T là công nhân trong xí nghiệp của nhà nước, mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng T

vẫn thường xuyên vi phạm các quy định về an toàn lao động. Hành vi của T là hành vi vi phạm?
A. hình sự.
B. hành chính.
C. dân sự.
D. kỷ luật.
Câu 24. Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân đều vừa trái với đạo đức
A. vừa vi phạm pháp luật.
B. vừa trái với chính trị.
C. vừa vi phạm kỉ luật.
D. vừa trái với tình người.
Câu 25. Bà T nợ tiền của ông A 100 triệu đồng nhưng bà T không trả. Ông A đã cho người đến bắt
con của bà T làm con tin, để buộc bà phải trả khoản nợ đó. Hành vi của ông A đã xâm phạm tới quyền
bất khả xâm phạm về
A. thân thể.
B. tính mạng.
C. sức khỏe.
D. danh dự.
Câu 26. Anh A có dấu hiệu vi phạm pháp luật Hình sự, nghi ngờ vậy nên anh H đã âm thầm lấy điện
thoại, kiểm tra email của anh A. Trưởng Công an thành phố T đã có lệnh yêu cầu kiểm tra email, điện
thoại anh A để phục vụ điều tra, đồng chí công an M đã có giấy triệu tập và kiểm tra anh A. Ai trong
đây đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về an toàn thư tín, điện tín?
A. Anh M và anh H.
B. Anh H.
C. Trưởng công an thành phố T.
D. Công an M.
Câu 27. Công ty H buôn bán thuốc chữa ung thư giả, cho vào thuốc quá liều lượng chất cấm trong
dược liệu theo quy định của Bộ Y tế. Hành vi công ty H xâm phạm tới quyền
A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
C. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
Câu 28. H muốn thi đại học vào ngành Kiến trúc, nhưng bố mẹ H lại muốn H học ngành kinh doanh
để nối nghiệp gia đình. H phải dựa vào cơ sở nào dưới đây trong Luật Hôn nhân và gia đình để nói về
quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?
A. Con có toàn quyền quyết định nghề nghiệp cho mình.
B. Cha mẹ không được can thiệp vào quyết định của con.
C. Cha mẹ tôn trọng quyền chọn nghề của con.
D. Chọn ngành học phải theo sở thích của con.
Câu 29. Chị H đang nuôi con nhỏ 7 tháng tuổi, bị Giám đốc công ty Z điều chuyển công việc kế toán
sang vận chuyển hàng kho, công việc này trước đây chỉ có nam giới mới có thể đảm nhiệm vì rất nặng
nhọc. Trong trường hợp này, Giám đốc công ty đã không thực hiện nội dung nào về bình đẳng trong
lao động?
A. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
B. Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động.
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
D. Bình đẳng giữa cán bộ công nhân viên.
Câu 30. Hành vi xả nước thải chưa xử lí ra sông của Công ty V trong hoạt động sản xuất thể hiện mặt
hạn chế nào dưới đây trong cạnh tranh?

A. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương.
B. Gây rối loạn thị trường.
C. Làm cho môi trường suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng.
D. Làm cho nền kinh tế bị suy thoái.
Câu 31. Quyền bầu cử của công dân được quy định
A. công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.
B. mọi công dân đều có quyền bầu cử.
C. công dân bị kỷ luật ở cơ quan thì không được bầu cử.
D. công dân tự ứng cử thì không được bầu cử.
Câu 32. Mục đích của khiếu nại là nhằm
A. bảo vệ lợi ích của người lao động đã bị xâm phạm.
B. bảo vệ lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp đã bị xâm phạm.
C. bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân đã bị xâm phạm.
D. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm.
Câu 33. Một trong những biểu hiện của bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
A. ai cũng có quyền và nghĩa vụ như nhau.
B. quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
C. quyền và nghĩa vụ công dân là một thể thống nhất.
D. mọi người đều có quyền ưu tiên như nhau.
Câu 34. Bà B sửa căn nhà 3 tầng và xây thêm 2 tầng nữa. Mặc dù bà B đã được phép của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền, nhưng đoàn thanh tra xây dựng của Sở Xây dựng đến kiểm tra và yêu cầu nộp
tiền thì mới được phép thi công. Biết được việc này, hàng xóm của bà B là ông K muốn phản ánh lên
cơ quan nhà nước. Vậy ông K phải làm như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?
A. Khuyên bà B nộp tiền cho đoàn thanh tra.
B. Gửi đơn khiếu nại lên đến Sở Xây dựng.
C. Gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Sở Xây dựng.
D. Tố cáo đến công an tỉnh.
Câu 35. Gia đình anh T kinh doanh mặt hàng hồng sâm Hàn Quốc. Nhiều lần anh H đi qua và phát
hiện ra gia đình anh T cho nhiều chất phụ gia, tạo màu, chất cấm để làm giả mặt hàng này. Để ngăn
chặn hành vi của gia đình anh T, anh H nên chọn cách nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp
luật?
A. Mặc kệ việc làm của gia đình anh T.
B. Nhờ người khác tố cáo giúp và giấu tên mình.
C. Viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.
D. Yêu cầu gia đình anh T nộp cho mình một khoản tiền nếu không sẽ đi tố cáo.
Câu 36. Bệnh viện A đã xây dựng dây chuyền xử lí rác thải y tế bằng công nghệ hiện đại. Việc làm
này là thể hiện phương hướng nào của Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học.
B. Đổi mới trang thiết bị sản xuất.
C. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm môi trường.
D. Tiết kiệm chi phí trong sản xuất.
Câu 37. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập có nghĩa là
A. chỉ những người có tiền mới được đi học.
B. chỉ những người khỏe mạnh mới được đi học.
C. không phân biệt đối xử về cơ hội học tập giữa các công dân.
D. chỉ có nam giới mới được đi học.
Câu 38. Sau khi tốt nghiệp nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, anh V đã viết rất nhiều bài hát ca ngợi
tình yêu quê hương, đất nước. Anh V đã thực hiện quyền gì dưới đây?

A. Quyền tự do.
B. Quyền dân chủ.
C. Quyền sáng tạo.
D. Quyền được phát triển.
Câu 39. D đã giành giải nhất cuộc thi sáng tạo Robotcon cấp quốc gia nên D được tuyển thẳng vào
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền học tập theo sở thích.
B. Quyền học tập không hạn chế.
C. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
D. Quyền học tập có điều kiện trong môi trường nghệ thuật.
Câu 40. Khi thấy công ty B đưa ra sản phẩm giống y chang sản phẩm của công ty mình thì công ty A
nên làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật?
A. Gặp giám đốc công ty B và khuyên không nên làm thế.
B. Tố cáo với cơ quan chức năng.
C. Thuê người đến cổng công ty B chửi bới.
D. Mặc kệ công ty B.

