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Mã đề 003

Câu 81. Quyền nào dưới đây của công dân là cơ sở để hình thành cơ quan quyền lực nhà nước?
A. Khiếu nại và tố cáo.
B. Bầu cử và ứng cử.
C. Tham gia quản lí xã hội.
D. Tự do ngôn luận, báo chí.
Câu 82. Bất cứ công dân nào điều khiển xe gắn máy vào đường ngược chiều đều bị cảnh sát giao
thông lập biên bản xử phạt là thể hiện bình đẳng về trách nhiệm
A. pháp lí.
B. cá nhân.
C. xã hội.
D. cộng đồng.
Câu 83. Bắt người phạm tội quả tang là công dân thực hiện đúng quyền bất khả xâm phạm về
A. địa vị.
B. danh tính.
C. đời tư.
D. thân thể.
Câu 84. Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thuộc các dân tộc khác nhau đều được bình đẳng về
A. cơ hội học tập.
B. nhu cầu hưởng thụ.
C. mức thuế thu nhập.
D. phát triển kĩ năng.
Câu 85. Quyền khiếu nại thể hiện mối quan hệ giữa
A. cộng đồng và cá nhân.
B. nhà nước và công dân.
C. nhà nước và xã hội.
D. cộng đồng và đoàn thể.
Câu 86. Phát biểu ý kiến trong các buổi sinh hoạt lớp là học sinh thực hiện quyền
A. chủ động phán quyết.
B. tự do ngôn luận.
C. tích cực đàm phán.
D. công khai phê bình.
Câu 87. Tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng là công dân thực hiện quyền được
A. điều phối.
B. đãi ngộ.
C. phát triển.
D. đầu tư.
Câu 88. Vợ chồng cùng bàn bạc và thống nhất phương pháp giáo dục con cái là thể hiện nội dung
quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong
A. môi trường xã hội.
B. định hướng nghề nghiệp.
C. quan hệ nhân thân.
D. phạm vi gia tộc.
Câu 89. Cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật cho phép là thực hiện pháp luật theo hình thức
A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. phổ biến nội quy.
D. thực hiện nội quy.
Câu 90. Theo quy định của pháp luật, bất cứ công dân nào cũng được
A. tham gia nghĩa vụ quân sự.
B. thay đổi loại hình doanh nghiệp.
C. học thường xuyên, học suốt đời.
D. đăng kí chuyển nhượng bản quyền.
Câu 91. Quyền sáng tạo có nghĩa là mọi công dân được tự do
A. chuyển giao công nghệ.
B. cung cấp phần mềm.
C. nghiên cứu khoa học.
D. lựa chọn ngành nghề.
Câu 92. Việc thu chi các khoản đóng góp cho hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phải được
phụ huynh học sinh
A. xem xét, giải quyết.
B. lĩnh hội, điều phối.
C. tham vấn, thẩm định.
D. giám sát, kiểm tra.
Câu 93. Để thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình công dân cần dựa vào
A. pháp luật của nhà nước.
B. quy ước của cộng đồng.
C. chuẩn mực của đạo đức.
D. giá trị của truyền thống.
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Câu 94. Lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm nơi bán hàng là công dân đã vi phạm pháp luật
A. hành chính.
B. dân sự.
C. lao động.
D. kinh doanh.
Câu 95. Khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều được thành lập doanh
nghiệp là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực
A. công vụ.
B. kinh doanh.
C. dân sự.
D. việc làm.
Câu 96. Để mọi công dân đều bình đẳng về trách nhiệm pháp lí, Nhà nước không ngừng đổi mới
và hoàn thiện
A. phương pháp tiếp cận.
B. hệ thống pháp luật.
C. thể chế chính trị.
D. quy trình giám sát.
Câu 97. Hình thức văn bản nào dưới đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Quy chế hoạt động của khu dân cư.
B. Thông tư của Bộ trưởng.
C. Nghị định của Thủ tướng Chính phủ.
D. Quyết định của Chủ tịch nước.
Câu 98. Công dân không vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây?
A. Tự ý nghỉ việc.
B. Cổ vũ đánh bạc.
C. Lấn chiếm vỉa hè. D. Sử dụng ma túy.
Câu 99. Công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý phá khóa vào nhà người khác để
A. dập tắt đám cháy.
B. thăm dò tin tức.
C. giải cứu người bị nạn.
D. bắt tội phạm truy nã.
Câu 100. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nội dung cơ bản của pháp luật về
A. quy trình bảo hiểm.
B. lĩnh vực xã hội.
C. lựa chọn dịch vụ y tế.
D. áp dụng chính sách bảo trợ.
Câu 101. Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu?
A. Cảnh sát khu vực.
B. Cán bộ thanh tra liên ngành.
C. Thủ trưởng cơ quan nhà nước.
D. Nhân viên hòa giải.
Câu 102. Công dân thực hiện quyền được phát triển trong trường hợp nào dưới đây?
A. Đăng kí bản quyền.
B. Tuyển dụng chuyên gia.
C. Bồi dưỡng tài năng.
D. Sáng tác âm nhạc.
Câu 103. Theo quy định của pháp luật, cha mẹ không được tạo cho con
A. áp lực.
B. thử thách.
C. cơ hội.
D. kì vọng.
Câu 104. Chị T tự nhận là bạn của con trai bà H và lừa của bà 100 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trong
trường hợp này, chị T đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Kỉ luật.
B. Hình sự.
C. Dân sự.
D. Hành chính.
Câu 105. Khi đến Ủy ban nhân dân xã xác nhận lí lịch cá nhân làm hồ sơ du học, bạn A hoàn thiện
đầy đủ các thủ tục theo sự hướng dẫn của cán bộ ủy ban. Bạn A đã thực hiện pháp luật theo hình
thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Điều chỉnh pháp luật.
Câu 106. H và M là nhân viên bán hàng cho công ty dược phẩm C. Cả hai cùng đạt doanh thu cao nên
đều được đề nghị khen thưởng nhưng do làm mất lòng con trai giám đốc, H bị loại khỏi danh sách trên.
Trong trường hợp này, Giám đốc đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Lao động.
B. Kinh doanh.
C. Hành chính.
D. Dân sự.
Câu 107. Sau giờ học, thấy A và các bạn cùng lớp vẫn tụ tập chơi đá bóng trong sân trường nên
nhân viên bảo vệ tiện tay cầm quyển sổ trực gõ vào đầu A yêu cầu cả nhóm giải tán. B chụp được
hình ảnh đó đã chia sẻ trên mạng xã hội. Khi bị Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường dùng bức
ảnh đó gây sức ép, Hiệu trưởng buộc phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bảo vệ.
Trong trường hợp này, bảo vệ cần sử dụng quyền nào dưới đây cho phù hợp?
A. Đàm phán.
B. Tố cáo.
C. Khiếu nại.
D. Tham vấn.
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Câu 108. Phát hiện A đang bẻ khóa để lấy trộm xe máy, công an viên B xông vào bắt giữ rồi đưa
người và tang vật về trụ sở Công an phường. Vì A kháng cự quyết liệt, anh B đã buông lời nhục mạ
và đánh gãy tay A. Trong trường hợp này, anh B không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về tính mạng.
B. Được bảo hộ về nhân phẩm.
C. Được bảo hộ về sức khỏe.
D. Bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 109. Chị C là nhân viên bán hàng của công ty X nhưng thường xuyên đi làm muộn mà không
có lí do chính đáng khiến doanh thu của đơn vị bị ảnh hưởng. Chị C phải chịu trách nhiệm pháp lí
nào dưới đây?
A. Kỉ luật.
B. Cải chính.
C. Hành chính.
D. Lao động.
Câu 110. Trong quá trình bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi có lời nhờ anh H là nhân
viên dưới quyền bỏ phiếu cho chị gái mình, Giám đốc T luôn đứng cạnh anh theo dõi, giám sát. Vì
mang ơn Giám đốc, anh H buộc phải đồng ý. Giám đốc T đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử
nào dưới đây?
A. Phổ thông.
B. Bỏ phiếu kín.
C. Trực tiếp.
D. Bình đẳng.
Câu 111. Sau khi trúng xổ số 1 tỉ đồng, anh S đã lập tức hoàn thiện hồ sơ cho con gái học lớp 9 đi
du học mặc dù vợ, con anh đều phản đối. Trong trường hợp này, anh S đã vi phạm quyền bình đẳng
hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?
A. Tài sản.
B. Nhân thân.
C. Nhân sự.
D. Tài chính.
Câu 112. Chị A và chị B cùng đăng kí làm đại lí bán hàng cho doanh nghiệp tư nhân Z. Biết hồ
sơ của chị A đầy đủ, đúng quy định, chị B rất lo lắng vì mình thiếu một số chứng chỉ quan trọng.
Do có tình cảm riêng nên Giám đốc chỉ phê duyệt hồ sơ của chị B. Trong trường hợp này, chị A
bị vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh doanh.
B. Hành chính.
C. Lao động.
D. Công vụ.
Câu 113. Bạn T viết bình luận, đưa ra quan điểm của mình về hình thức thi trắc nghiệm khách
quan trong kì thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 trên cổng thông tin điện tử của Bộ giáo dục
và Đào tạo. Bạn T đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Tự do ngôn luận.
B. Thay đổi phương thức giáo dục.
C. Tham gia quản lí nhà nước.
D. Tích cực đàm phán.
Câu 114. Không bằng lòng với cách thức khắc phục sự cố môi trường của nhà chức trách, người
dân xã X đồng loạt tràn ra đường quốc lộ để phản đối làm giao thông bị ùn tắc kéo dài. Trong
trường hợp này, người dân xã X đã vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân?
A. Đàm phán.
B. Thuyết phục.
C. Khiếu nại.
D. Tố cáo.
Câu 115. Bệnh viện X đã nâng cấp hệ thống xử lí rác thải đạt chuẩn theo quy trình của Nhật Bản
là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Tiết kiệm năng lượng.
B. Nghiên cứu khoa học.
C. Cân bằng sinh thái.
D. Bảo vệ môi trường.
Câu 116. Thấy N hát hay, nhà trường đã tạo điều kiện cho em tham gia diễn đàn âm nhạc để có
cơ hội được học hỏi giao lưu với các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Trong trường hợp này, N đã được
hưởng quyền nào dưới đây của công dân?
A. Phát triển.
B. Học tập.
C. Sáng tạo.
D. Tham vấn.
Câu 117. Vô tình phát hiện bố rút tiền của công ty gia đình để mua nhà cho người tình đúng lúc
chuẩn bị đi du học, K chán nản nên thường xuyên đến các vũ trường để giải khuây. Tại đây K đã
bị X dụ dỗ uống rượu say và ép quan hệ tình dục. Mẹ K lo lắng nên đã đặt cọc 300 triệu cho ông
L nhờ chạy học bổng chính phủ cho con đi du học. Trong trường hợp này, hành vi của người nào
dưới đây cần bị tố cáo?
A. Mẹ K, X và ông L.
B. X và ông L.
C. Bố mẹ K, X và ông L.
D. Mẹ con K và ông L.
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Câu 118. Vì vợ bị vô sinh, Giám đốc X đã cặp kè với cô V để mong có con nối dõi tông đường.
Khi biết mình có thai, cô V ép Giám đốc phải sa thải chị M trợ lí đương nhiệm và kí quyết định
cho cô vào vị trí đó. Được M kể lại, vợ giám đốc ghen tuông đã buộc chồng đuổi việc cô V. Nể
vợ, ông X đành chấp nhận. Trong trường hợp này, ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Vợ chồng Giám đốc.
B. Giám đốc X và cô V.
C. Vợ chồng Giám đốc X và cô V.
D. Vợ chồng Giám đốc X và chị M.
Câu 119. Ông A có con gái tên T đang học lớp 11 đã đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2017.
Khi biết tin T yêu H là thanh niên không nghề nghiệp lại nghiện hút, ông A đã rất bất ngờ. Ông
vừa tìm cách giám sát con gái chặt chẽ, vừa thuê D đánh H. Trong một lần ông A về quê, T rủ H đến
nhà chơi. Thấy trên bàn trang điểm có chiếc nhẫn kim cương, H lấy trộm và mang bán được 500
triệu đồng rồi xui người yêu cùng bỏ trốn. Trong trường hợp trên, những ai phải chịu trách nhiệm
pháp lí?
A. Ông A, D và H.
B. Ông A, D, H và T. C. Ông A, D và T.
D. Ông A, T và H.
Câu 120. Chị Y đã nhờ anh K sửa giúp máy tính. Phát hiện trong hòm thư điện tử của chị Y có
nhiều mẫu thiết kế mới, anh K đã vội vã sao chép. Sau đó K tâm sự và nhờ X làm môi giới để bán
những mẫu đó cho công ty thời trang Z. Vì mẫu đẹp, K và X đã được trả một khoản tiền lớn. Trong
trường hợp này, ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại,
điện tín của công dân?
A. Anh K và công ty Z.
B. Anh K.
C. Anh K, X và công ty Z.
D. Anh K và anh X.
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