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Câu 81: Chị B giám đốc doanh nghiệp X quyết định cho toàn thể nhân viên dưới quyền đi du lịch nước 

ngoài khi nhận thấy các công ty lữ hành đồng loạt giảm giá. Chị B đã vận dụng nội dung nào dưới đây 

của quan hệ cung – cầu? 

A. Giá cả độc lập với cầu. B. Giá cả ngang bằng giá trị. 

C. Giá cả giảm thì cầu tăng. D. Giá cả tăng thì cầu giảm. 

Câu 82: Có ý kiến cho rằng: Cây gỗ là tư liệu lao động của người thợ chống lò trong hầm mỏ nhưng là 

đối tượng lao động của người thợ mộc. Em sẽ sử dụng căn cứ nào dưới đây để giải thích cho ý kiến đó? 

A. Thuộc tính cơ bản gắn với mục đích sử dụng của cây gỗ trong sản xuất. 

B. Chức năng của cây gỗ đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản của nó trong sản xuất. 

C. Mục đích sử dụng cây gỗ gắn với chức năng mà nó đảm nhận trong sản xuất. 

D. Đặc tính cơ bản của cây gỗ gắn với chức năng của nó trong sản xuất. 

Câu 83: Cơ sở nào để phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động tín ngưỡng với mê tín dị đoan? 

A. Hậu quả. B. Nghi lễ. C. Nguồn gốc. D. Niềm tin. 

Câu 84: Nghi ngờ em Q lấy trộm mỹ phẩm trong cửa hàng của mình, chị C đã bắt em Q đứng im một chỗ 

trong suốt 5 tiếng và dán giấy có nội dung: “Tôi là kẻ lấy trộm” lên người Q. Cô T là nhân viên cửa hàng 

đã mượn điện thoại của anh A để quay clip làm bằng chứng. Sau đó cô T tự đưa clip đó lên facebook. 

Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền được bảo hộ về 

nhân phẩm, danh dự của công dân? 

A. Cô T, chị C và em Q. B. Chị C và em Q. 

C. Chị C và anh A. D. Cô T và chị C. 

Câu 85: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại? 

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

Câu 86: Anh A và B cùng làm việc một cơ quan, có cùng mức thu nhập như nhau. Anh A sống độc thân, 

còn B có mẹ già và con nhỏ. Anh A phải đóng thuế thu nhập cao gấp đôi anh B. Điều này cho thấy việc 

thực hiện nghĩa vụ pháp lý còn phụ thuộc vào 

A. độ tuổi của A và B. B. điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của A và B. 

C. điều kiện làm việc cụ thể của A và B. D.  địa vị của A và B. 

Câu 87: “Mọi công dân, thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị 

phân biệt trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí” là nội dung thuộc khái 

niệm 

A. bình đẳng trước pháp luật. B. bình đẳng về quyền, nghĩa vụ. 

C. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. D. bình đẳng trước nhà nước. 

Câu 88: Khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào duới 

đây trong hợp đồng lao động ? 

A. Tự do, công bằng, dân chủ. B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 

C. Tự do ngôn luận. D. Tự do thực hiện hợp đồng. 

Câu 89: Bắt người khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 

hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc 

A. bắt người trong trường hợp khẩn cấp. B. bắt người phạm tội quả tang. 

C. bắt người trong trường hợp không khẩn cấp. D. bắt người đang bị truy nã. 

Câu 90: Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó là đối tượng 

A. đáp ứng nhu cầu tự cấp. B. thuộc nền sản xuất tự nhiên. 

C. ngoài quá trình lưu thông. D. mua – bán trên thị trường. 

Câu 91: Pháp luật là phương tiện để Nhà nước thực hiện vai trò quản lí 

A. xã hội. B. công dân. C. tổ chức. D. chính sách. 

Câu 92: Đâu không phải là chức năng của thị trường? 

A. Chức năng thông tin. 



 

 

B. Phân hóa giàu -  nghèo. 

C. Thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. 

D. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 

Câu 93: Anh K đi xe máy ngược chiều vào đường một chiều nên đã đâm vào anh N đang đi đúng chiều 

khiến anh N bị thương phải vào bệnh viện điều trị. Anh K bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt và 

phải bồi thường cho anh N. Như vậy, anh K đã phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

A. Kỷ luật và dân sự. B. Hành chính và kỉ luật. 

C. Hình sự và hành chính. D. Hành chính và dân sự. 

Câu 94: Giám đốc công ty X  đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với chị A.  Nhờ 

được tư vấn về pháp luật nên chị A đã làm đơn khiếu nại và được nhận trở lại công ty làm việc. Trong 

trường hợp này pháp luật đã 

A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị A.     B. bảo vệ mọi lợi ích của phụ nữ. 

C. đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của chị A. D. bảo vệ đặc quyền của lao động nữ. 

Câu 95: Sau khi nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng của chị A và chị B, với mong muốnchiếm đoạt 

số tiền trên, chị N nói với chồng đó là tiền trúng xổ số rồi hai vợ chồng về quê mua đất làm trang trại. 

Quá hạn giao hàng đã lâu, tìm gặp chị N nhiều lần không được, chị A và chị B đã đến nhà dọa nạt, đập 

phá đồ đạc và hành hung gây thương tích cho con chị N. Trong lúc mọi người tập trung cấp cứu cháu bé, 

chị A và chị B lấy xe máy Honda SH của chị N để siết nợ. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình 

sự? 

A. Chị N, chị A và chị B. B. Chị A, chị B và chồng chị N. 

C. Vợ chồng chị N, chị A và chị B. D. Chị A và chị B. 

Câu 96: Chị H là giáo viên hợp đồng của trường THPT X. Do gia đình có việc bận chị đã viết đơn xin 

nghỉ làm 3 ngày và đã được hiệu trưởng nhà trường đồng ý. Sau 3 ngày nghỉ trở lại làm việc, chị nhận 

được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường với lí do đã bố trí đủ giáo viên. Trong trường hợp 

này chị H bị vi phạm nội dung nào của quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Bình đẳng lao động nam và nữ. B. Tìm kiếm việc làm . 

C. Quyền lao động. D. Giao kết hợp đồng lao động. 

Câu 97: Sinh viện A tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, có thể tự do lựa chọn việc làm ở bất cứ 

đâu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, việc lựa chọn của sinh viên A thể hiện nội dung 

của bình đẳng 

A. trong thực hiện quyền lao động. B. giữa lao động nam và lao động nữ. 

C. giữa lao động phổ thông với đại học. D. trong thực hiện  hợp đồng lao động. 

Câu 98: Công ty A sản xuất xe đạp nhưng mặt hàng này bán chậm nên công ty đã chuyển sang sản xuất 

xe đạp điện đang tiêu thụ rất nhanh trên thị trường. Vậy công ty A chịu sự tác động nào của quy luật giá 

trị? 

A. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị. B. Tự phát từ quy luật giá trị. 

C. Điều tiết trong lưu thông. D. Điều tiết sản xuất. 

Câu 99: Anh A đi nhậu về thường xuyên mắng chửi và đuổi vợ mình ra khỏi nhà vì cho rằng vợ anh đã 

tự ý bán chiếc ô tô của chị khi anh không đồng ý. Hành vi của anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ 

chồng trong quan hệ 

A. lao động. B. nhân thân. C. xã hội. D. tài sản. 

Câu 100: Gia đình bác A đào ao thả cá đã đào được chiếc bình cổ quý. Bác đã cất giữ cẩn thận và để 

trang nghiêm trong tủ kính cho mọi người đến chiêm ngưỡng. Trên tủ kính nhà bác có để một chiếc tivi, 

một dàn âm thanh và một chiếc lọ hoa. Những đồ vật nào dưới đây trong nhà bác A được coi là hàng hóa? 

A. Dàn âm thanh, lọ hoa, tủ kính. B. Tủ kính, tivi, chiếc bình cổ. 

C. Tủ kính, tivi, dàn âm thanh, lọ hoa. D. Chiếc bình cổ, tivi, dàn âm thanh, lọ hoa. 

Câu 101: Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động là 

A. hệ thống bình chứa. B. kết cấu hạ tầng. C. công cụ sản xuất. D. nguồn lực tự nhiên. 

Câu 102: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là 

A. Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác. 

B. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ. 

C. Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác. 

D. Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng khác. 



 

 

Câu 103: Chị H vừa mua chiếc áo khoác và khoe với bạn rằng áo có chất liệu bền, màu sắc đẹp phù hợp 

với lứa tuổi, chắc người tạo ra nó có tính thẩm mỹ cao. Nhận xét của chị H về chiếc áo trên của mình đã 

thể hiện thuộc tính của hàng hoá nào sau đây? 

A. Giá trị sử dụng. B. Lượng giá trị. C. Giá trị. D. Giá cả. 

Câu 104: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào dưới đây? 

A. Lao động xã hội của người sản xuất. B. Giá trị sử dụng của hàng hóa. 

C. Giá trị trao đổi. D. Giá trị số lượng, chất lượng. 

Câu 105: Ông K kinh doanh có hiệu quả nhưng kê khai doanh thu thiếu trung thực  để giảm bớt tiền thuế 

phải nộp, làm thất thu lớn cho nhà nước. Trên cơ sở pháp luật, Tòa án đã xử phạt và nhà nước thu được số 

tiền thuế phải nộp từ ông K. 

Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò 

A. là phương tiện để công cụ để Tòa án xử phạt người vi phạm. 

B. là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội. 

C. là phương tiện để nhà nước thu thuế của người vi phạm. 

D. là công cụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Câu 106: Nguyên tắc của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là 

A. yêu thương, chung thủy, không phân biệt. B. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau. 

C. công bằng, tự do, tôn trọng lẫn nhau. D. công bằng, yêu thương, tôn trọng. 

Câu 107: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A cùng giám đốc công ty X đã lợi dụng chức vụ để tham ô 14 

tỷ đồng. Mặc dù cả hai đều giữ chức vụ cao nhưng vẫn bị xét xử nghiêm minh. Điều này thể hiện công 

dân bình đẳng về. 

A. nghĩa vụ pháp lý. B. nghĩa vụ kinh doanh. 

C. trách nhiệm kinh doanh. D. trách nhiệm pháp lý. 

Câu 108: Nghi ngờ chị M ngoại tình với chồng mình, chị H thuê K chặn đường bắt chị nhốt tại nhà kho 

của mình để xét hỏi. Tình cờ trở về nhà tại thời điểm đó, chồng chị H khuyên can vợ dừng lại và đưa bằng 

chứng chứng minh sự trong sạch của mình nhưng chị H vẫn tiếp tục xét hỏi. Những ai trong trường hợp 

trên vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Chị H và chồng. B. Chị H và K. C. K, chị H và chồng. D. Chị M, H và K. 

Câu 109: Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với thư ký riêng, chị A đã đến nơi làm việc của 

chồng lăng mạ, sỉ nhục thư ký riêng của anh. Chị H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Được pháp luật bảo đảm về tình cảm. B. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm. 

C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. D. Được pháp luật bảo đảm về bí mật đời tư. 

Câu 110: Hiện nay, nhà em đang có xưởng may quần áo trẻ em. Nhưng không có lãi vì cung lớn hơn cầu. 

Em sẽ khuyên bố mẹ làm gì để sản xuất, kinh doanh có lợi nhuận? 

A. Chuyển sang sản xuất mặt hàng có cầu lớn hơn cung. 

B. Mở rộng quy mô sản xuất. 

C. Vẫn sản xuất bình thường, chờ thời cơ đến . 

D. Nhập vải chất lượng thấp để có lãi. 

Câu 111: Ông H thuê anh S tìm gặp và yêu cầu anh T gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội bịa đặt việc mình 

có con ngoài giá thú với chị K. Do anh T không đồng ý và còn lớn tiếng xúc phạm nên anh S đã đánh anh 

T gãy chân. Tức giận, ông Q là bố anh T đến nhà ông H để gây rối và đẩy ông H ngã khiến ông bị chấn 

thương sọ não. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công 

dân? 

A. Ông H, anh S và ông Q. B. Ông H và anh S. 

C. Anh S và ông Q. D. Anh T, ông Q và anh S. 

Câu 112: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn 

A. quy ước của tập thể. B. nội quy của nhà trường. 

C. nguyên tắc của cộng đồng. D. các quyền của mình. 

Câu 113: Tại thị trấn A có bốn cửa hàng cùng bán phở bò. Để bán với giá thấp hơn mà vẫn thu được lợi 

nhuận, cửa hàng số 1 đã tìm mua nguồn nguyên liệu tươi, sạch đồng thời tăng lượng xương hầm lấy nước 

dùng; cửa hàng số 2 giảm lượng thịt, lượng bún trong mỗi bát; cửa hàng số 3 đầu tư hệ thống nồi hơi 



 

 

dùng điện hầm nước dùng thay cho nồi dùng than; cửa hàng số 4 tuyển thêm nhân viên phục vụ trẻ, nhanh 

nhẹn. Theo em, cửa hàng nào dưới đây đã vậ dụng đúng quy luật giá trị? 

A. Chỉ có cửa hàng số 1. B. Các cửa hàng số 1,2,3 

C. Các cửa hàng số 1,3,4 D. Chỉ có cửa hàng số 3. 

Câu 114: Quy luật giá trị có mấy tác động tích cực? 

A. Hai. B. Một. C. Bốn. D. Ba. 

Câu 115: 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. Bảo đảm an toàn sức khỏe. B. Đảm bảo cuộc sống tự do. 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 116: Anh M chồng chị X ép buộc vợ mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình dù chị không 

muốn. Cho rằng chị X dựa dẫm chồng, bà B mẹ chồng chị khó chịu nên thường xuyên bịa đặt nói xấu con 

dâu. Thấy con gái phải nhập viện điều trị dài ngày vì quá căng thẳng, bà C mẹ ruột chị X đã bôi nhọ danh 

dự bà B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia 

đình? 

A. Vợ chồng chị X và bà B. B. Anh M, bà B và bà C. 

C. Anh M và bà B. D. Anh M và bà C. 

Câu 117: Vì vợ bị vô sinh, Giám đốc T đã cặp kè với chị N là nhân viên phòng hành chính để mong có 

con. Khi biết mình có thai, chị N ép Giám đốc sa thải chị L là trợ lí đương nhiệm và kí quyết định cho em 

gái mình là P mới ra trường, đang là nhân viên tập sự vào vị trí đó. Được H kể lại, vợ giám đốc ghen 

tuông buộc chồng đuổi việc P. Nể vợ, ông T đã ra quyết định đuổi việc P. Trong trường hợp này, ai đã vi 

phạm quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Vợ chồng Giám đốc T. 

B. Vợ chồng Giám đốc. 

C. Vợ chồng Giám đốc T và chị H 

D. Giám đốc T và cô N. 

Câu 118: Anh A đi nhậu về thường xuyên mắng chửi và đuổi vợ mình ra khỏi nhà vì cho rằng vợ anh đã 

tự ý bán chiếc ô tô của chị khi anh không đồng ý. Hành vi của anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ 

chồng trong quan hệ 

A. tài sản. B. lao động. C. nhân thân. D. xã hội. 

Câu 119: Trong các nguyên nhân sau đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất 

và lưu thông hàng hóa? 

A. sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu. B. có điều kiện sản xuất khác nhau. 

C. có lợi ích khác nhau. D. sự thay đổi cung - cầu. 

Câu 120: Cạnh tranh lành mạnh giữ vai trò như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? 

A. Là nền tảng của sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

B. Là cơ sở của sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

C. Là một động lực kinh tế. 

D. Là một đòn bẩy kinh tế. 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
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Câu 81: Nội dung nào sau đây không đúng với quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về 

thân thể? 

A. Bắt người đang bị truy nã hoặc phạm tội quả tang. 

B. Bắt người đã thực hiện tội phạm và đang bị đuổi bắt 

C. Bắt người khi nghi ngờ người đó phạm tội. 

D. Bắt người đang thực hiện phạm tội. 

Câu 82: Có tiền sau khi bán cho ông X chiếc xe máy vừa lấy trộm được, anh N rủ anh S và anh K là bạn 

học cùng trường đại học đi ăn nhậu. Sau đó, anh S về nhà còn anh K và anh N tham gia đua xe trái phép. 

Bị mất lái, anh N đã đâm xe vào ông B đang đi bộ trên vỉa hè. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm 

pháp lí? 

A. Ông X, anh N và ông B. B. Anh K, anh N và ông B. 

C. Anh K, anh N và anh S. D. Ông X, anh K và anh N. 

Câu 83: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà chủ thể có quyền lựa chọn làm hoặc không làm? 

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

Câu 84: Được Nhà nước cử đi du học ở nước ngoài, sau khi hoàn thành khóa học, H muốn về Việt Nam 

để làm việc vì ngành mà H học ở Việt Nam còn thiếu. Cha mẹ H phản đối vì cho rằng làm ở nước ngoài 

lương sẽ cao, chế độ đãi ngộ tốt, cộng sự giỏi. Là bạn của H, em hãy giúp bạn đưa ra ứng xử phù hợp? 

A. Phản đối cha mẹ. 

B. Không liên lạc với cha mẹ bí mật về Việt Nam. 

C. Nghe theo lời cha mẹ . 

D. Thuyết phục cha mẹ để về Việt Nam làm việc. 

Câu 85: Các dân tộc ở nước ta có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; có quyền giữ gìn, 

khôi phục những phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Điều này thể hiện 

các dân tộc ở nước ta bình đẳng về 

A. phong tục, xã hội. B. truyền thống, lịch sử. 

C. văn hóa, giáo dục. D. kinh tế, chính trị. 

Câu 86: Anh B phạm tội giết người, nhưng đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định nào sau đây? 

A. Truy nã. B. Xét xử vụ án. C. Bắt bị cáo. D. Bắt bị can. 

Câu 87: Anh K đang bán hãng bia X tại tỉnh Y nhưng thị trường tỉnh Y lại ưa chuộng hãng bia Z nên cửa 

hàng của anh K bán được rất ít bia X. Để phù hợp với quy luật giá trị và để việc kinh doanh có lãi (bỏ qua 

yếu tố độc quyền), nếu là anh K, em sẽ 

A. giữ nguyên bia X dù bán không chạy hàng. B. giảm bớt lượng bia X, tăng thêm lượng bia Z. 

C. chuyển từ bia X sang bia Z để bán. D. bỏ bán bia để chuyển sang mặt hàng khác. 

Câu 88: 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 89: Ông K đánh ông H gây thương tích 31% và làm thiệt hại một số tài sản của ông H. Theo em, ông 

K phải chịu trách nhiệm pháp lý gì? 

A. Trách nhiệm hình sự và dân sự. B. Trách nhiệm hành chính và dân sự. 

C. Trách nhiệm dân sự và kỷ luật. D. Trách kỷ luật và hình sự. 

Câu 90: Sự phân phối các yếu tố sản xuất và sức lao động giữa các ngành được gọi là 

A. điều tiết sản xuất. B. lưu thông hàng hóa. C. lưu thông tiền tệ. D. điều tiết tiêu dùng. 

Câu 91: Nghiên cứu thị trường ,anh A thấy rằng tinh bột nghệ đang được người dân quan tâm vì lợi ích 

của sản phẩm. Do vậy anh đã vay mượn vốn để đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm cung ứng sản 

phẩm chất lượng ra thị trường. Anh A đã vận dụng quy luật kinh tế nào sau đây? 



 

 

A. Quy luật cung - cầu. B. Quy luật giá cả. C. Quy luật kinh tế. D. Quy luật giá trị. 

Câu 92: Công dân vi phạm với tính chất và mức độ như nhau đều bị xử lí như nhau là thể hiện công dân 

bình đẳng 

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

C. về thực hiện pháp luật. D. về trách nhiệm trước tòa án. 

Câu 93: Do cần vốn để mở rộng kinh doanh, anh T giám đốc công ty X đã chỉ đạo chị M kế toán trưởng 

tạm dừng trả lương cho công nhân hai tháng. Biết chuyện, chị V nhân viên công ty X đã tâm sự với chồng 

là anh P làm nghề tự do, bức xúc anh P đã rủ bạn là anh Q đến gây rối công ty X và đe dọa giám đốc T. 

Trong lúc hai bên cãi vã, sợ bị liên lụy ông Y bảo vệ đã rời phòng làm việc tìm cách tránh mặt. Những ai 

dưới đây vi phạm kỉ luật? 

A. Anh T, anh Q và anh P. B. Chị M và anh T 

C. Anh T và ông Y. D. Chị M, chị V . 

Câu 94: Nghỉ cuối tuần, L rủ H về nhà K chơi. Nhìn nhà K thì bé mà có khu vườn quá rộng, H hỏi K: Sao 

nhà bạn không làm nhà to ở cho thoải mái? K trả lời: Đất vườn không được làm nhà bạn ạ. Nghe vậy L 

chêm vào: Ừ. Quê nhà tớ cũng vậy, hình như chỉ đất thổ cư mới được làm nhà, cậu tớ lấy vợ muốn ra ở 

riêng mà phải làm đơn đề nghị mãi mới được cho phép làm nhà ở khu vườn của ông bà. H chép miệng: 

Rắc rối nhỉ. Hỏi: Việc quy định không được làm nhà trên đất vườn trong câu chuyện trên, thể hiện đặc 

trưng nào của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính giai cấp và  xã hội. 

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

Câu 95: Trên thực tế sự vận động của cung, cầu diễn ra như thế nào trong trường hợp dưới đây? 

A. Cung, cầu lúc nào cũng đồng nhất với nhau. B. Cầu lúc nào cũng nhỏ hơn cung. 

C. Cung, cầu vận động không ăn khớp nhau. D. Cầu lúc nào cũng lớn hơn cung. 

Câu 96: Được đồng nghiệp là anh N cảnh giới, anh T đột nhập vào nhà bà M lấy trộm chiếc bình cổ rồi 

bán với giá năm trăm triệu đồng. Ba tháng sau, anh T mời anh K và anh H làm cùng cơ quan đi ăn nhậu. 

Trong lúc phấn khích, anh K cho anh H xem đoạn phim mà anh đã quay toàn cảnh vụ trộm trên. Sau đó, 

anh H tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Những ai dưới đây không vi phạm pháp luật hình sự? 

A. Anh T. B. Anh N. C. Anh H. D. Anh K. 

Câu 97: Trên đường đến cơ quan, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe mô tô, anh H đã va chạm với 

xe đạp điện của chị M đang dừng chờ đèn đỏ khiến chị M ngã gãy tay. Đang cùng vợ là bà S bán hàng 

rong dưới lòng đường gần đó, ông K đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe máy của anh H làm gương 

xe bị vỡ. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? 

A. Anh H, bà S và ông K. B. Anh H và ông K. 

C. Anh H, bà S và chị M. D. Bà S và ông K. 

Câu 98: Cơ sở nào để phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động tín ngưỡng với mê tín dị đoan? 

A. Hậu quả. B. Nguồn gốc. C. Niềm tin. D. Nghi lễ. 

Câu 99: Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. 

Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ? 

A. 5 giờ. B. 3 giờ. C. 4 giờ. D. 6 giờ. 

Câu 100: Trong thời gian chờ quyết định li hôn của Tòa án, chị A nhận được tin đồn anh B chồng chị 

đang tổ chức tiệc cưới với chị H tại nhà hàng X. Vốn đã nghi ngờ từ trước, chị A cùng con rể đến nhà 

hàng, bắt gặp anh B đang liên hoan vui vẻ với các đồng nghiệp, hai mẹ con lao vào sỉ nhục anh thậm tệ. 

Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Chị A và con rể. B. Chị A, anh B, con rể và chị H. 

C. Chị A, anh B và con rể. D. Chị A, anh B và chị H. 

Câu 101: Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành 

A. phương thức sản xuất. B. quá trình sản xuất. 

C. tư liệu sản xuất. D. lực lượng sản xuất. 

Câu 102: Cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất là biểu hiện của nội 

dung quan hệ 

A. giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu. B. cung - cầu tác động lẫn nhau. 

C. cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả. D. giá cả ảnh hưởng đến thị hiếu. 



 

 

Câu 103: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà P tố cáo việc ông S nhập khẩu trái phép tôm càng đỏ nên ông 

S đã đánh bà P bị ngất xỉu. Thấy vậy, chủ tọa là ông C đã tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh B, là y tá 

đồng thời là người duy nhất có xe ô tô, đưa bà P đi cấp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, 

anh B đã từ chối đề nghị của ông C, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà P đến bệnh viện. Những ai 

sau đây đã sử dụng pháp luật? 

A. Bà P và ông C. B. Ông S và anh B. 

C. Ông S, ông C và bà P. D. Anh B, bà P và ông C. 

Câu 104: Hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào đời sống , trở thành những 

hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là 

A. thực hiện pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 

Câu 105: Bị anh S chụp ảnh mình say rượu trong lúc đang làm việc và gửi lên giám đốc, anh P đã thuê 

anh K đánh anh S để trả thù. Anh K từ chối và giới thiệu anh N cho anh P. Anh N đến quán nước của chị 

F và thuê điện thoại của chị gọi cho anh P bàn lên kế hoạch, sau khi bắt cóc và nhốt anh S vào khu nhà bỏ 

hoang, anh N yêu cầu chị D là vợ anh S phải mang 500 triệu đồng đến chuộc nếu không sẽ giết anh. Chị 

D vội đi vay tín dụng đen để lây tiền chuộc chồng. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bắ khả xâm 

phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được bảo hộ tính mạng và sức khỏe của công dân? 

A. Anh P, chị F, anh N. B. Chị D, anh N. 

C. Anh K, anh P, anh N. D. Anh P, anh N. 

Câu 106: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội là 

A. Pháp luật có tính quyền lực, không bắt buộc chung. 

B. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến. 

C. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung. 

D. Pháp luật có tính bắt buộc chung. 

Câu 107: Nguyên tắc tôn trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc là 

A. đoàn kết giữa các dân tộc. B. tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số. 

C. các bên cùng có lợi. D. bình đẳng. 

Câu 108: Giả sử trên thị trường, nhu cầu về ô tô là 70.0000 chiếc các loại. có 7 doanh nghiệp sản xuất, 

lắp ráp ô tô để cung ứng ra thị trường, trong đó Toyota cung ứng 4.478 chiếc, Ford cung ứng 2.544 chiếc, 

KIA cung ứng 11.199 chiếc, Mercedes cung ứng 4.512 chiếc, BMW cung ứng 2.544 chiếc, Huyndai cung 

ứng 12.477 chiếc, Honda cung ứng 11.125 chiếc. Nếu không xét đến các yêu tố khác, chỉ xét đơn thuần 

mối quan hệ cung – cầu và giá cả thị trường, theo em điều gì dưới đây sẽ xảy ra? 

A. Giá ô tô do nhà nước quyết định. B. Giá ô tô tăng lên. 

C. Giá ô tô giảm xuống. D. Giá ô tô không thay đổi. 

Câu 109: Trên đường chở bạn gái bằng xe đạp điện đi chơi, do phóng nhanh vượt ẩu anh K đã va chạm 

vào xe của anh H đang đi ngược đường một chiều, nên hai bên đã to tiếng với nhau. Thấy những người đi 

đường dùng điện thoại để quay video, anh K và bạn gái đã vội vàng bỏ đi. Hỏi những ai dưới chưa tuân 

thủ pháp luật? 

A. Anh K và anh H. B. Anh K và bạn gái. 

C. Anh K, anh H và người bạn gái. D. Anh K, bạn gái và người quay video. 

Câu 110: Trong cuộc họp của tổ dân phố, bà H phản ánh nhà ông P lôi kéo người dân theo đạo Hội thánh 

đức chúa trời, phá bỏ bàn thờ tổ tiên, hàng sáng tụ tập tại nhà ông P để nghe giảng kinh là trái pháp luật. 

Ông X cắt ngang lời bà H: Đó là quyền tự do tôn giáo, việc của người ta bà nói làm gì. Bà V chen vào: Xã 

ta đã nhiều tôn giáo rồi, cần gì phải thêm tôn giáo nào nữa. Những ai hiểu sai về quyền bình đẳng giữa 

các tôn giáo? 

A. Bà H. B. Bà V, ông X. C. Ông X. D. Bà H, bà V. 

Câu 111: Anh N lái xe máy đi vào đường ngược chiều, đâm vào xe của anh M đang đi đúng hướng làm 

xe của  anh M bị hỏng nặng phải đi sửa chữa. Anh N phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

A. Dân sự và hình sự. B. Kỷ luật và dân sự. 

C. Hình sự và hành chính. D. Hành chính và dân sự. 

Câu 112: Khuyến cáo của cơ quan chức năng khi diện tích trồng hồ tiêu trong phạm vi cả nước tăng quá 

nhanh dẫn đến cung vượt cầu. Trước tình hình đó, anh M vẫn phá bỏ 2 ha cà phê để trồng tiêu, anh K giữ 

nguyên diện tích trồng hồ tiêu của gia đình và tìm cách tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu. Còn anh H và 

S vội phá bỏ diện tích trồng hồ tiêu chuyển sang trồng chanh dây. Trong trường hợp này, ai đã vận dụng 

sai chức năng của thị trường? 



 

 

A. Anh K. B. Anh M, K, H, và S. C. Anh M. D. Anh M, H và S. 

Câu 113: Chị M và chị H được tuyển dụng vào công ty X với điểm tuyển ngang nhau. Nhưng chị L là kế 

toán công ty đã xếp chị M được hưởng mức lương cao hơn do tốt nghiệp trước chị H một năm. Chị H đã 

gửi đơn khiếu nại nhưng giám đốc cho rằng đó là chức năng của phòng nhân sự. Trong trường hợp này, 

những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Giám đốc và chị H. B. Chị L và chị H. C. Chị L và chị M. D. Giám đốc và chị L. 

Câu 114: Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó là 

A. cơ cấu kinh tế. B. phát triển kinh tế. 

C. sản xuất của cải vật chất. D. tăng trưởng kinh tế. 

Câu 115: Trong trường hợp nào sau đây ai cũng có quyền bắt người? 

A. Người chuẩn bị trộm cắp. B. Người đang bị truy nã. 

C. Người phạm tội rất nghiêm trọng. D. Người phạm tội lần đầu. 

Câu 116: Anh A vay tiền của chị B. Đến hẹn trả mà anh A vẫn không trả. Chị B nhờ người bắt nhốt  

anh A để gia đình anh A đem tiền trả nợ thì mới thả anh A. Hành vi này của chị B xâm phạm tới 

     A. quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe. 

B. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

C. quyền tự do ngôn luận. 

D. quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 117: Chị P thuê ông M là chủ một công ty in làm bằng đại học giả, rồi dùng bằng giả đó đăng kí 

kinh doanh thuốc tân dược. Đồng thời, chị P tiếp cận với ông T là lãnh đạo cơ quan chức năng nhờ giúp 

đỡ mình và loại hồ sơ của chị K cũng đang xin đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi nhận của chị P 

năm mươi triệu đồng, ông T đã loại hồ sơ hợp lệ của chị K và cấp giấy phép kinh doanh cho chị P. Những 

ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Chị P, ông M, ông T và chị K. B. Chị P, ông M và chị K. 

C. Chị P, chị K và ông T. D. Chị P và ông T. 

Câu 118: Khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào 

duới đây trong hợp đồng lao động ? 

A. Tự do ngôn luận. B. Tự do, công bằng, dân chủ. 

C. Tự do thực hiện hợp đồng. D. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 

Câu 119: Nhà nước ban hành các chương trình kinh tế - xã hội để trực tiếp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu 

số nghèo có điều kiện phát triển sản xuất là thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực 

A. chính trị. B. giáo dục. C. kinh tế. D. văn hóa. 

Câu 120: Nguyên tắc của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là 

A. công bằng, yêu thương, tôn trọng. B. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau. 

C. yêu thương, chung thủy, không phân biệt. D. công bằng, tự do, tôn trọng lẫn nhau. 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 

 


