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Câu 81: Mọi công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được ứng cử vào hội đồng nhân

dân các cấp là thể hiện bình đẳng về
A. trách nhiệm.
B. bổn phận.
C. nghĩa vụ .
D. quyền .
Câu 82: Quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau là
A. giá trị .
B. giá trị sử dụng.
C. giá trị trao đổi.
D. giá trị cá biệt.
Câu 83: Vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo
quy định của pháp luật là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. định đoạt.
B. nhân thân.
C. tài sản.
D. ủy thác.
Câu 84: Tự ý bắt, giam, giữ người vì những lí do không chính đáng là hành vi vi phạm quyền nào dưới
đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Bảo đảm an toàn sức khỏe.
D. Đảm bảo cuộc sống tự do.
Câu 85: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm giành lấy
A. lợi nhuận.
B. khoa học và công nghệ.
C. nhiên liệu.
D. thị trường.
Câu 86: Việc các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là biểu hiện của hình thức
thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 87: Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước đảm bảo, các cơ sở
tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ là nội dung quyền bình đẳng giữa các
A. tôn giáo.
B. cơ sở tôn giáo.
C. tín ngưỡng.
D. hoạt động tôn giáo.
Câu 88: Hệ thống bình chứa là một trong những yếu tố của
A. công cụ sản xuất.
B. tư liệu lao động.
C. đối tượng lao động.
D. sức lao động.
Câu 89: Pháp luật được thực hiện trong đời sống vì sự phát triển của xã hội là thể hiện bản chất nào của
pháp luật?
A. Bản chất chính trị.
B. Bản chất giai cấp.
C. Bản chất xã hội.
D. Bản chất kinh tế.
Câu 90: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là
thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. D. Tính kỉ luật nghiêm minh.
Câu 91: Một trong những nội dung của quyền tự do ngôn luận là mọi công dân có quyền
A. sưu tầm tài liệu tham khảo .
B. ủy nhiệm nghĩa vụ bầu cử .
C. chia sẻ mọi loại thông tin .
D. bày tỏ quan điểm của mình .
Câu 92: Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do cá nhân hoặc tổ chức thực
hiện là vi phạm
A. kỷ luật.
B. hành chính.
C. hình sự.
D. dân sự.
Câu 93: Việc xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được thể hiện qua việc
làm nào sau đây ?
A. Đọc trộm tin nhắn.
B. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.
C. Khám xét nhà khi không có lệnh.
D. Đánh người gây thương tích.
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Câu 94: Việc phân phối lại nguồn hàng từ nơi có lãi ít đến nơi có lãi nhiều thể hiện tác động nào dưới

đây của quy luật giá trị ?
A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.
B. Phân hoá giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá.
C. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
D. Tăng năng suất lao động.
Câu 95: Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, Viện
Kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn?
A. 12 giờ.
B. 24 giờ.
C. 6 giờ.
D. 14 giờ.
Câu 96: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín
khi
A. kiểm tra hóa đơn dịch vụ.
B. đính chính thông tin cá nhân.
C. cần chứng cứ để điều tra vụ án.
D. thống kê bưu phẩm đã giao.
Câu 97: Nôi dụng nào dưới đây không thể hiện vai trò của nhà nước trong quản lý xã hội bằng pháp
luật?
A. Ban hành luật trên quy mô toàn xã hội.
B. Chủ động, tự giác tìm hiểu và thực hiện đúng pháp luật.
C. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông.
D. Công bố pháp luật tới mọi người dân.
Câu 98: Trên thị trường, khi giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
A. Cung và cầu tăng.
B. Cung tăng, cầu giảm.
C. Cung giảm, cầu tăng.
D. Cung và cầu giảm.
Câu 99: Trường hợp nào dưới đây, tiền tệ thực hiện chức năng là phương tiện thanh toán
A. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa.
B. tiền rút khỏi lưu thông và đem đi cất trữ.
C. tiền dùng làm môi giới trong trao đổi hàng hóa .
D. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán.
Câu 100: Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về việc hưởng quyền và làm nghĩa vụ của công
dân trước pháp luật?
A. Quyền của công dân không tách rời các nghĩa vụ của công dân.
B. Mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mỗi người không giống nhau.
C. Trong cùng điều kiện, công dân được hưởng quyền và làm nghĩa vụ như nhau.
D. Công dân chỉ được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi đã đủ tuổi trưởng thành.
Câu 101: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Lựa chọn hình thức kinh doanh.
B. Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
C. Hỗ trợ người khuyết tật.
D. Vận chuyển hàng cứu trợ.
Câu 102: Việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh khi có sự bàn bạc, thỏa thuận giữa vợ và
chồng thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. tài sản.
B. nhân thân.
C. giao dịch.
D. giám hộ.
Câu 103: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm
hành chính khi tự ý
A. tàng trữ trái phép vũ khí.
B. lấn chiếm hành lang giao thông.
C. tổ chức sản xuất tiền giả.
D. thay đổi kết cấu nhà đang thuê.
Câu 104: Quyền bình đẳng của công dân trong lao động không được thể hiện ở việc người sử dụng lao
động thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Đảm bảo an toàn cho người lao động.
B. Ưu đãi cho người có chuyên môn giỏi.
C. Thực hiện chế độ thai sản cho lao động nữ.
D. Tự ý chấm dứt hợp đồng lao động.
Câu 105: Vì bị mất tiền nên anh L đã báo cho công an xã X biết và khẳng định anh T lấy cắp. Công an
xã X lập tức bắt anh T. Công an xã X đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
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A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng.
D. Được đảm bảo an toàn bí mật.
Câu 106: Sau khi tốt nghiệp Đại học, anh K muốn thành lập công ti riêng nhưng bố mẹ lại ép buộc anh

phải về làm cho công ti gia đình. Việc làm của bố mẹ anh K đã vi phạm nội dung bình đẳng trong thực
hiện
A. quyền tự chủ đăng kí ngành nghề. B. quyền giao kết hợp đồng lao động.
C. quyền lao động.
D. quyền mở rộng kinh doanh.
Câu 107: Do lấn chiếm lòng đường để bán nước giải khát nên ông K bị thanh tra giao thông ra quyết
định xử phạt hành chính. Bực tức, ông K đã đánh trọng thương một cán bộ thanh tra giao thông. Ông K
đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
D. Bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 108: Chị H đã gửi đơn lên ủy ban Nhân dân xã X yêu cầu được giúp đỡ sau khi bị chồng mình
thường xuyên đánh đập. Hành động của chị H thể hiện pháp luật là phương tiện
A. để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
B. để cho moi công dân thực hiện quyền.
C. để công dân thực hiện nghĩa vụ.
D. để quản lí xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước.
Câu 109: Trong buổi hội diễn văn nghệ kỉ niệm 30 năm thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú X,
các học sinh đều được khuyến khích mặc trang phục truyền thống, biểu diễn các bài hát và điệu múa
đặc sắc của dân tộc mình. Việc làm đó thể hiện:
A. thể hiện tình đoàn kết giữa các dân tộc.
B. bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục.
C. bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực văn hóa.
D. thể hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc.
Câu 110: Với tinh thần xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, ông Q đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng,
chống tệ nạn xã hội cho bà con. Ông Q đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây ?
A. Áp dụng pháp luật .
B. Sử dụng pháp luật .
C. Phổ biến pháp luật .
D. Tuyên truyền pháp luật .
Câu 111: N (19 tuổi) và A(17 tuổi) cùng lên kế hoạch đi cướp. Hai tên đã cướp xe máy và đâm người
lái xe ôm trọng thương (thương tật 70%). Cả hai đều bình đẳng về trách nhiệm pháp lí nhưng xét điều
kiện của từng người thì mức xử phạt với N là tù chung thân, với A là 17 năm tù. Dấu hiệu nào dưới đây
được Tòa án sử dụng làm căn cứ để đưa ra mức xử phật không giống nhau đó?
A. Mức độ thương tật của người bị hại.
B. mức độ vi phạm của người phạm tội.
C. Hành vi vi phạm của người phạm tội.
D. Độ tuổi của người phạm tội.
Câu 112: Do mâu thuẫn cá nhân, M đã đánh N bị thương tích với tỷ lệ thương tật 27%. N phải điều trị
hết tổng chi phí 55 triệu đồng. Trong trường hợp này, M phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Hình sự .
B. Hành chính và dân sự .
C. Hình sự và dân sự .
D. Hình sự và kỉ luật .
Câu 113: Ông H là giám đốc, anh T và chị U là nhân viên cùng công tác tại công ty X. Khi có bằng
chứng chị U bán bí mật kinh doanh của công ty cho đối thủ cạnh tranh, ông H cùng anh T đã vào
phòng trọ của chị U để kiểm tra. Trong khi anh T mở hòm thư của chị M trên máy tính thì ông H lục
tung đồ đạc để tìm chứng cứ. Can ngăn không được, anh trai chị M là anh S khóa trái cửa phòng và gọi
thêm anh L là hàng xóm sang đánh ông H và anh T trọng thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất
khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Ông H và anh T.
B. Anh S, anh L và chị U.
C. Anh L và ông H.
D. Anh T, anh L và ông H.
Câu 114: Sau khi yêu nhau 2 năm, Anh H và chị K báo với gia đình việc kết hôn nhưng bố mẹ chị K chỉ
đồng ý với điều kiện anh H phải theo đạo. Được sự đồng ý của gia đình anh H, hai người vân quyết định
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đến ủy ban nhân dân xã để đăng kí kết hôn. Lấy lí do hai người không cùng có đạo, anh D người có thẩm
quyền ký quyết định không chịu cấp giấy chứng nhận kết hôn cho hai người. Vậy trong trường hợp đó,
những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
A. Chị K và bố mẹ chị K.
B. Gia đình anh H và anh D
C. Chị K và anh H.
D. Bố mẹ chị K và anh D
Câu 115: Ông M làm giám đốc, anh K, anh G là nhân viên và chị S là nhân viên thử việc cùng làm việc tại
công ty X. Vì anh K không đồng ý đi cách li thay ông M khi ông đi từ vùng dịch Covid -19 về nên ông M
đã kí quyết định sa thải anh K và phân công chị S đảm nhận công việc của anh. Biết chuyện, anh G viết
đơn tố cáo nhưng bị ông M đe dọa nên anh đã tự ý bỏ việc. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng
trong lao động?
A. Ông M và chị S.
B. Anh G và ông M.
C. Ông M, chị S và anh G.
D. Anh K, anh G và ông M.
Câu 116: Phát hiện anh M lấy trộm xe máy, anh T và anh K đã bắt trói và giải anh M đi khắp làng để cho
mọi người cùng biết. Nhằm gây sức ép để anh mình được thả, anh V là em trai của anh M đe dọa đốt nhà
anh T. Anh P là sinh viên đi ngang qua đã ghi toàn bộ sự việc rồi đưa lên mạng xã hội khiến gia đình anh
M rất xấu hổ. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền
được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?
A. Anh M, anh T và anh K.
B. Anh T, anh K và anh P.
C. Anh T và anh K.
D. Anh M và anh V.
Câu 117: Anh T là giám đốc, cô G là kế toán, chị H là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vì cần tiền để
đầu tư nhà đất nên anh T cùng cô G lập giấy tờ giả rút số tiền 5 tỉ đồng của cơ quan. Phát hiện hành vi
này chị H đã tố cáo lên cơ quan cấp trên. Biết chuyện, anh T đã kí quyết định buộc thôi việc đối với chị
H. Bức xúc, chồng chị H là anh U nhân viên tại sở Y đã chặn đường, đánh anh T trọng thương. Những
ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật?
A. Anh T, chị H, Anh U.
B. Anh T và cô G.
C. Anh T và cô G, anh U.
D. Anh T, anh U.
Câu 118: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà H đã tố cáo ông T thường xuyên tổ chức đánh bạc gây mất
trật tự an ninh nên con ông T là anh K đã đánh bà H khiến bà bị thương. Thấy vậy, ông V là chủ tọa
tạm dừng cuộc họp và cử người đưa bà H đi cấp cứu. Chứng kiến sự việc chị Y đã báo cho cơ quan
chức năng. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật?
A. Ông T và bà H.
B. Ông V, chị Y và bà H.
C. Ông T chị Y và anh K.
D. Ông T và anh K.
Câu 119: Biết chuyện chồng mình là anh P có quan hệ tình cảm bất chính với đồng nghiệp là chị K, chị
V đã kể lại sự việc với mẹ đẻ là bà N. Tức giận, bà N đã thuê anh G đến đánh chị K trọng thương còn
chị V rút toàn bộ số tiền hai vợ chồng tiết kiệm để cất giữ. Biết chuyện, chồng chị K là anh U đang
xuất khẩu lao động ở nước ngoài đã gửi đơn li hôn ra tòa. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng
trong hôn nhân gia đình?
A. Anh G, bà N và chị V.
B. Anh P, chị K và chị V.
C. Anh P, bà N và anh G.
D. Anh G, chị K và anh U.
Câu 120: Ông A là trưởng thôn, bà B là bí thư Chi bộ thôn X. Trong cuộc họp toàn dân bàn về việc xây
dựng đường liên thôn, khi anh M nêu ý kiến trái chiều đã bị ông A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù
vậy, anh M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Bực tức, bà B đã ép anh M dừng lời và chỉ
đạo anh Y là công an viên đuổi anh M ra khỏi cuộc họp. Có mặt tại cuộc họp chị H đã lấy điện thoại ra
quay lại toàn bộ sự việc và tung lên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của
công dân?
A. Anh Y và chị H.
B. Anh Y, chị H và bà B
C. Ông A và bà B
D. Ông A, anh Y và bà M.
-----------------------------------------------
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