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Câu 1: Quyền bình giữa các dân tộc được thể hiện trên các phương diện 

A. chính trị, pháp luật, đường lối chính sách, giáo dục, 

B. pháp luật, chính sách, kinh tế. 

C. chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. 

D. chính sách tạo điều kiện người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giáo dục. 

Câu 2: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và 

phải bị xử lí theo quy định của Pháp luật. Nội dung nêu trên thể hiện 

A. bình đẳng trách nhiệm pháp lý của công dân. B. vi phạm pháp luật. 

C. trách nhiệm pháp lý của công dân D. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. 

Câu 3: Tôn giáo hay còn được gọi là 

A. đạo. B. thần linh. C. tâm linh. D. lễ nghi. 

Câu 4: Hiện nay Việt Nam có mấy tôn giáo được phép hoạt động theo pháp luật? 

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 

Câu 5: Tôn giáo nào được du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam? 

A. Đạo Cao đài. B. Đạo Bàlamôn C. Đạo Hoà hảo. D. Đạo Tin lành. 

Câu 6: Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cư trú phải có đại diện của cơ quan xã (phường, thị trấn) và 

A. người trong gia đình của người bị bắt chứng kiến. 

B. người bạn thân của người bị bắt chứng kiến. 

C. người cùng cơ quan của người bị bắt chứng kiến. 

D. người láng giềng của người bị bắt chứng kiến. 

Câu 7: Công dân bình đẳng trước pháp luật là công dân bình đẳng về 

A. quyền và nghĩa vụ pháp lí. B. quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí. 

C. trách nhiệm pháp lí. D. công dân nam và nữ. 

Câu 8: Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và có nhiệm vụ như nhau, nhưng 

mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc vào 

A. tình hình thực tế của mỗi người. B. khả năng, hoàn cảnh của mỗi người. 

C. những người xung quanh. D. quy định của Nhà nước. 

Câu 9: Quy định nào sau đây thể hiện Nhà nước tạo điều kiện vật chất và tinh thần để đảm bảo cho công 

dân thực hiện bình đẳng về quyền và nghĩa vụ pháp lí? 

A. Nhà nước quy định mọi công dân đều có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại diện của Nhà nước. 

B. Nhà nước quy định mọi công dân đều có quyền được học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học. 

C. Nhà nước quy định về mức thưởng và học bổng cho những thí sinh đạt điểm cao trong kì thi tuyển 

sinh Đại học, Cao đẳng hàng năm. 

D. Nhà nước quy định điểm ưu tiên cho các thí sinh người dân tộc thiểu số, con thương binh, liệt sĩ 

trong thi tuyển Đại học, Cao đẳng. 

Câu 10: Trái ngược với thực hiện pháp luật là 

A. thi hành pháp luật. B. trách nhiệm pháp lí. C. vi phạm pháp luật. D. tuân thủ pháp luật. 

Câu 11: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và 

chồng, giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc 

A. dân chủ, tự nguyện, tôn trọng lẫn nhau không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia 

đình và xã hội. 

B. dân chủ, công bằng, yêu thương lẫn nhau không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi 

gia đình và xã hội. 
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C. dân chủ, công bằng, văn minh không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và 

xã hội. 

D. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia 

đình và xã hội. 

Câu 12: Hiếu và Học (20 tuổi) do say rượu đã gây dối trật tự công cộng. Ông trưởng công an xã biết 

chuyện đã bắt 2 người về trụ sở công an, tại đây 2 người đã bị đánh và giam trong phòng kín 13 giờ liền. 

Hành vi của trưởng công an xã vi phạm quyền nào của công dân? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự 

nhân phẩm của công dân. 

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm và quyền đảm bảo bí mật 

thư tín, điện thoại điện tín của công dân. 

C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và chỗ ở của công dân. 

D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khỏe, danh dự nhân phẩm của công dân. 

Câu 13: Vì ghen ghét Ngọc nên Mai đã nói xấu Ngọc trên facebook. Hành vi của Mai vi phạm quyền tự do 

cơ bản nào của công dân? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. Quyền tự do ngôn luận. 

C. Quyền pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm. 

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

Câu 14: Nhà nước khẳng định bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp của mọi loại hình doanh nghiệp 

để các doanh nghiệp được yên tâm sản xuất, kinh doanh, nội dung trên thể hiện 

A. trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh. 

B. trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong kinh doanh. 

C. trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh. 

D. trách nhiệm của xã hội trong thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh. 

Câu 15: Vụ án Trương Năm Cam có nhiều cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật, cán bộ cao cấp trong cơ 

quan Đảng, Nhà nước Việt Nam có hành vi bảo kê, tiếp tay cho Năm Cam và đồng bọn như: Bùi Quốc 

Huy, Phạm Sỹ Chiến, Trần Mai Hạnh….là các cán bộ cấp cao của bộ công an. Bộ chính trị, ban bí thư đã 

chỉ đạo, Đảng uỷ công an, ban cán sự các cấp, các ngành nhanh chóng xử lí nghiêm túc, triệt để những cán 

bộ , đảng viên sai phạm. Điều này đúng với nội dung nào sau đây? 

A. Mọi người dân lao động, không phân biệt ngành nghề khi vi phạm pháp luật thì bị xử lí theo quy định 

của pháp luật. 

B. Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ ngành nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm 

pháp lí theo quy định của pháp luật. 

C. Công dân dù ở địa vị nào, độ tuổi nào, làm bất cứ ngành nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu 

trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật. 

D. Mọi công dân không phân biệt địa vị, tôn giáo, thành phần kinh tế, độ tuổi khi vi phạm pháp luật đều 

bị xử lí theo quy định của pháp luật. 

Câu 16: Hồng và Hương thuê phòng gần nhau, Hồng mất điện thoại, nghi ngờ Hương đã lấy trộm. Hồng 

yêu cầu Hương cho khám phòng nhưng Hương không đồng ý, Hồng tự tiện xông vào phòng của Hương để 

khám. Hồng vi phạm quyền tự do cơ bản nào của công dân? 

A. Quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 

B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

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

D. Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm. 

Câu 17: Kính trọng, nuôi dưỡng, chăm sóc cha  mẹ, con không được có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc 

phạm cha mẹ là 

A. bổn phận của cha mẹ đối với các con. B. bổn phận của các con đối với cha mẹ. 

C. bổn phận của các cháu đối với ông bà. D. bổn phận của ông bà đối với các cháu. 

Câu 18: Hiện nay có một số doanh nghiệp từ chối nhận lao động nữ. Vậy cơ hội tìm kiếm việc làm lao động nữ 

hạn chế hơn lao động nam. Điều này xâm phạm đến nội dung quyền bình đẳng nào trong lao động? 

A. Xâm phạm quyền bình đẳng trong thực hiện quyền lao động và bình đẳng lao động nam và lao động nữ. 
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B. Xâm phạm quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động và bình đẳng lao động nam và lao 

động nữ. 

C. Xâm phạm quyền bình đẳng trong thực hiện hợp đồng lao động và quyền lao động. 

D. Xâm phạm quyền bình đẳng trong lao động nam và nữ. 

Câu 19: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong hôn nhân? 

A. Chồng có quyền quyết định mọi việc trong gia đình. 

B. Vợ có quyền quyết định mọi việc trong gia đình. 

C. Vợ chăm lo cho các con, chồng quyết định những việc lớn. 

D. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt của đời sống. 

Câu 20: Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện 

lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động thể hiện nội dung của quyền bình đẳng 

nào của công dân? 

A. Quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. 

B. Quyền bình đẳng giữa lao động nam và nữ. 

C. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. 

D. Công dân bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ lao động. 

Câu 21: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? 

A. Xem bói để biết trước tương lai. B. Yểm bùa 

C. Thắp hương tổ tiên trước lúc đi xa. D. Không ăn trứng trước khi đi thi 

Câu 22: Tất cả các doanh nghiệp đều phải nộp thuế đúng thời hạn cho Nhà nước, điều này thể hiện nội 

dung nào của quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Quyền tự do lựa chọn hình thức kinh doanh. 

B. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh. 

C. Quyền được khuyến khích phát triển lâu dài. 

D. Quyền bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh. 

Câu 23: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân gắn liền với 

A. quyền tự do cá nhân của con người. B. quyền bình đẳng của con người. 

C. nghĩa vụ của công dân. D. bất khả xâm phạm của công dân. 

Câu 24: Chị Minh liên tục bị chồng chửi bới, đánh đập. Chị đã báo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Trong trường hợp này pháp luật có vai trò gì đối với công dân ? 

A. Là phương tiện quản lí xã hội. 

B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

C. Công dân thực hiện quyền của mình. 

D. Vai trò pháp luật trong đời sống xã hội. 

Câu 25: “Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật” là một trong những quyền cơ bản của công dân được 

quy định tại chương và điều nào sau đây hiến pháp 2013? 

A. Điều 16, chương 2. B. Điều 6, chương 2. C. Điều 53, chương 2. D. Điều 20, chương 2. 

Câu 26: Các văn bản có chứa các qui phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành là 

A. văn bản pháp luật. B. quy phạm pháp luật. 

C. luật ban hành pháp luật. D. văn bản qui phạm pháp luật. 

Câu 27: Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm 

A. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

B. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự của công dân. 

C. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

D. quyền được pháp luật bảo hộ danh dự, nhân phẩm. 

Câu 28: “Trong cuộc tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có thể ra ứng cử, hễ công dân 

thì đều có quyền đi bầu cử, không phân chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp đảng phái”. 

Tuyên bố của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện nội dung nào sau đây? 

A. Bình đẳng giữa các dân tộc. B. Bình dẳng giữa các giai cấp. 

C. Bình đẳng giữa các tôn giáo. D. Bình đẳng quyền và nghĩa vụ của công dân. 

Câu 29: Đáp án nào sau đây không phải là nội dung của quyền bình đẳng giữa các dân tộc? 

A. Kinh tế B. Quân sự. C. Văn hoá, giáo dục D. Chính trị. 
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Câu 30: Hiến pháp năm 1992 quy định nguyên tắc ‘‘Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt 

đối xử giữa các con’’ (điều 64). Luật hôn nhân và gia đình khẳng định quy tắc chung ‘‘Cha mẹ không được 

phân biệt đối xử giữa các con’’(điều 34). Những quy định này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật ? 

A. Tính chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính giai cấp của pháp luật. 

C. Tính quyền lực bắt buộc chung. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 31: Hành vi nào sau đây là sử dụng pháp luật ? 

A. Kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật không cấm, kinh doanh đúng mặt hàng đã đăng kí. 

B. Người kinh doanh thực hiện nghiã vụ nộp thuế theo quy định của Nhà nước. 

C. Công dân thực hiện quyền tự do kinh doanh thông qua lựa chọn ngành nghề, hình thức kinh doanh 

mà pháp luật không cấm. 

D. Kinh doanh trốn thuế, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Câu 32: Hiện nay các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nào sau đây kích động nhân dân gây diễn biến hoà 

bình nhằm lật đổ chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? 

A. Vấn đề biển đông và kinh tế. B. Vấn đề kinh tế và chính trị 

C. Vấn đề dân tộc và tôn giáo. D. Vấn đề biên giới và kinh tế. 

Câu 33: Nhà nước quy định “ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ”, điều này thể hiện 

A. bất bình đẳng trong kinh doanh giữa nam và nữ. 

B. thiên vị nữ trong kinh doanh. 

C. bình đẳng trong kinh doanh giữa nam và nữ 

D. bất bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 

Câu 34: Dân tộc được hiểu theo nghĩa là 

A. một bộ phận dân cư quốc gia. B. một cộng đồng anh em. 

C. một bộ phận tộc người. D. một cộng đồng dân cư. 

Câu 35: Nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng là 

A. bình đẳng trong quan hệ nhân thân và tài sản. 

B. bình đẳng trong các mối quan hệ tài sản và con cái. 

C. bình đẳng trong quan hệ nhân thân và con cái. 

D. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 

Câu 36: Hành vi nào sau đây xâm phạm đến quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? 

A. Vào facebook của người khác để xem. B. Bình luận trên facebook của người khác. 

C. Đọc tin nhắn của người khác. D. Đọc bình luận trên facebook của người khác. 

Câu 37: Vợ chồng anh An có ý định mua một căn nhà, hai vợ chồng bàn bạc tôn trọng ý kiến của nhau, đi 

đến thống nhất mua lại căn nhà cũ cách cơ quan của 2 vợ chồng 5km. Điều này thể hiện quyền bình đẳng 

giữa vợ và chồng trong quan hệ nào? 

A. Quan hệ quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. B. Quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng. 

C. Quan hệ nghĩa vụ giữa vợ và chồng. D. Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. 

Câu 38: Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất bim bim có sử dụng các chất phụ gia 

không rõ xuất xứ và quy trình sản xuất không đảm bảo an toàn thực phẩm. Cơ sở sản xuất này thuộc loại vi 

phạm pháp luật nào ? 

A. Vi phạm kỉ luật. B. Hành chính C. Dân sự D. Hình sự. 

Câu 39: Anh Nam 19 tuổi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại biên giới Tây Bắc Việt Nam. Trường hợp 

này thuộc hình thức thực hiện Pháp luật nào ? 

A. Tuân thủ pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Áp dụng pháp luật D. Thi hành pháp luật. 

Câu 40: Ý kiến nào sau đây là đúng trong bình đẳng về trách nhiệm pháp lí của công dân? 

A. Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định của pháp luật. 

B. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm thì phải chịu trách nhiệm pháp lí. 

C. Công dân nào vi phạm qui định của các cơ quan, đơn vị, đều phải chịu trách nhiệm kỉ luật. 

D. Công dân ở bất kì độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí như nhau 

 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích gì thêm 

----------- HẾT ---------- 


