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Mã đề 006

Câu 81: Hành vi của đối tượng mà bất kì ai cũng có quyền bắt và giải đến cơ quan chức năng là
A. đang thực hiện tội phạm.
B. đang chuẩn bị thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
C. đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
D. đang lên kế hoạch phạm tội.
Câu 82: Ông A làm vườn và treo áo ở đầu hồi nhà. Làm xong, ông lục túi thì thấy mất 200.000
đồng. Nghi ngay cho V là đứa trẻ hàng xóm lấy trộm. Ông A xông vào nhà V, bắt và trói tay V
kéo về nhà mình để tra hỏi, bắt ép V tự nhận đã lấy tiền của mình mới thả trói. Hành vi của
ông A không vi phạm quyền
A. bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. bảo hộ về tính mạng.
C. bất khả xâm phạm về thân thể.
D. bảo hộ nhân phẩm, danh dự.
Câu 83: Công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người
khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Bắt người trái phép.
B. Tố giác tội phạm.
C. Hạ nhục người khác.
D. Đe dọa giết người.
Câu 84: Biết anh H đi công tác nên anh K rủ anh D cùng nhau mở trộm email cá nhân của anh
H để lấy thông tin khách hàng. Anh K lấy tài liệu chỉnh sửa và nộp cho giám đốc S. Khi về,
anh H phát hiện email của mình bị mở trộm, anh đã làm đơn báo với giám đốc và cơ quan chức
năng. Trong trường hợp này, ai dưới đây vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư
tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Anh K.
B. Anh K và giám đốc S.
C. Anh K, anh D và giám đốc S.
D. Anh K, anh D.
Câu 85: Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước... do
pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là loại vi phạm
A. dân sự.
B. kỉ luật.
C. hành chính.
D. hình sự.
Câu 86: Trong quá trình bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tại điểm bầu cử A, sau
khi có lời nhờ anh H là người hàng xóm bỏ phiếu thay cho chị gái V của mình đang bận việc
gia đình, Anh T luôn đứng cạnh anh theo dõi, giám sát. Nể anh T, anh H buộc phải đồng ý.
Ông D tổ trưởng tổ bầu cử biết chuyện nhưng đang viết hộ và bỏ phiếu giúp bà P là người
không biết chữ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử nên ông D đã bỏ qua chuyện
này. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?
A. Anh H, anh T, chị V.
B. Anh H, chị V, ông D.
C. Anh H, ông D, bà P.
D. Anh H, anh T, chị V, ông D, bà P.
Câu 87: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào
A. uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.
B. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
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C. thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.
D. khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 88: Anh K đang sản xuất mũ vải nhưng giá cả thấp, bán chậm. Anh K đã chuyển sang sản
xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cả cao, bán nhanh. Anh K đã vận dụng tác động nào
dưới đây của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
B. Tạo ra lợi nhuận cao hơn.
C. Phân hóa giữa những người sản xuất hàng hóa.
D. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
Câu 89: Không đồng tình về hành vi xả nước thải chưa qua xử lí ra môi trường của những cơ
sở sản xuất kinh doanh, bạn A đã viết bài bày tỏ toàn bộ quan điểm của mình rồi chia sẻ lên
các trang mạng xã hội. Bạn A đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Kiểm tra, giám sát. B. Khiếu nại, tố cáo. C. Cung cấp thông tin. D. Tự do ngôn luận.
Câu 90: Q và T rủ nhau cắt trộm dây cáp quang để bán lấy tiền chơi game. C chứng kiến toàn
bộ quá trình nhưng im lặng không nói với ai. Trong trường hợp này, ai đã vi phạm pháp luật?
A. Chỉ có Q.
B. Chỉ có T.
C. Q và T.
D. Cả Q, T và C.
Câu 91: Quyền học tập của công dân thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Học vượt cấp, trước tuổi.
C. Hưởng trợ cấp xã hội.

B. Học không hạn chế.
D. Cấp học bổng toàn phần.

Câu 92: Biết chồng giấu một khoản thu nhập để làm tài sản riêng, bà M đã tìm cách lấy trộm
để cho cháu gái H chung vốn với người yêu (anh K) để mở cửa hàng kinh doanh quần áo. Thấy
cửa hàng đông khách, bà M xui cháu H cất riêng ít tiền vào tài khoản của mình. Biết chuyện
này, anh K đã tìm cách để một mình đứng tên cửa hàng đó khiến H bị trắng tay. Trong trường
hợp này, những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Anh K và H.
B. Vợ chồng bà M, anh K và H.
C. Vợ chồng bà M và H.
D. Vợ chồng bà M.
Câu 93: Bị chị B đã đặt điều nói xấu, lăng mạ trên facebook nên chị A đã chặn đường đánh
chị B bị thương nặng. Anh C thấy vậy liền ôm giữ chị A lại nhằm giúp chị B chạy thoát. Trong
trường hợp này ai đã vi phạm pháp luật?
A. Chị A và chị B.
B. Chị B và anh C.
C. Chị A và anh C.
D. Cả chị A, chị B và anh C.
Câu 94: Việc xử lý với người vi phạm mà không quan tâm người đó giữ chức vụ gì thể hiện
A. sự công bằng của pháp luật hiện đại.
B. sự nghiêm minh của pháp luật.
C. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
D. công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
Câu 95: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ
A. nhân thân.
B. gia đình.
C. tình bạn.
D. xã hội.
Câu 96: Theo quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Nếu người khiếu nại vẫn không
đồng ý với quyết định giải quyết lần hai thì trong thời hạn do luật định có quyền gì dưới đây?
A. Khởi kiện ra Tòa Hành chính thuộc Tòa án nhân dân.
B. Tiếp tục khiếu nại lần 3 lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
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C. Tiếp tục khiếu nại lần 3 lên Cơ quan điều tra.
D. Không khiếu nại nữa.
Câu 97: H có năng khiếu về âm nhạc và đã thi đỗ vào Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia
Việt Nam nhưng bố mẹ bắt H nghỉ học và làm công nhân may để phụ giúp kinh tế gia đình. Bố
mẹ H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bình đẳng.
B. Thể hiện tài năng.
C. Học tập.
D. Sáng tạo.
Câu 98: Giả sử: Điều tra sơ bộ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ về cầu lượng bánh trong
dịp tết Trung thu năm 2017 là 30 nghìn cái bánh. Trong đó: Công ty Bibica cung cấp 7,5 nghìn
cái bánh, công ty Hữu Nghị cung cấp 6,1 nghìn cái bánh, Siêu thị Hoa Ba đã cung cấp 3,8
nghìn và chuẩn bị đưa tiếp ra thị trường 1 nghìn cái bánh, các công ty bánh khác cung cấp 13,6
nghìn cái bánh. Số lượng bánh nào dưới đây phản ánh cung?
A. 31 nghìn cái bánh. B. 62 nghìn cái bánh. C. 32 nghìn cái bánh. D. 30 nghìn cái bánh.
Câu 99: Trong buổi sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm lấy ý kiến của học sinh về việc thi đua
khen thưởng. Học sinh A không đồng ý với quy định đó nên đã nhờ tổ trưởng của tổ mình lấy
danh nghĩa cá nhân để nêu lên quan điểm cho mình. Học sinh C, D không đồng ý với ý kiến
của tổ trưởng nên đã nói lên quan điểm của mình. Tập hợp ý kiến của học sinh, giáo viên chủ
nhiệm đã xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng cho lớp. Hành vi của người nào dưới đây
thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận?
A. Học sinh C, D.
B. Học sinh A, tổ trưởng.
C. Học sinh C, D và giáo viên chủ nhiệm.
D. Giáo viên chủ nhiệm.
Câu 100: Anh K và anh G cùng đến cơ quan chức năng của tỉnh M để kê khai thành lập doanh
nghiệp nhưng cả hai đều chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nên chưa được cấp phép.
Được cán bộ cơ quan cấp phép H gợi ý, anh G đã “bồi dưỡng” cho H 20 triệu đồng nên được
cấp phép ngay. Một cán bộ khác tên U cũng hứa giúp K nếu anh chi ra 20 triệu nhưng anh K
không đồng ý. Những chủ thể nào dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Anh K và anh G. B. Anh G và H.
C. Anh G, H và U.
D. Anh K, G, H và U.
Câu 101: Chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người
A. kính trọng.
B. trân trọng.
C. tôn trọng.

D. quý trọng.

Câu 102: Chủ thể nào sau đây trong phạm vi thẩm quyền của pháp luật có quyền ra lệnh bắt bị
can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều
tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội?
A. Phòng điều tra tội phạm, an ninh trật tự tỉnh.
B. Viện kiểm sát, Tòa án.
C. Bộ công an.
D. Cơ quan điều tra các cấp.
Câu 103: Chị B cho chị N mượn 100 triệu đồng để kinh doanh và giao hẹn 2 năm sau phải trả.
Nợ đến hẹn phải trả nhưng chị N chưa trả nợ được do việc kinh doanh đổ bể. Chị B nhiều lần
đến đòi nợ nhưng không lấy được bèn thuê C đến đe dọa giết con gái chị N, thuê D đập phá đồ
đạc và lấy xe máy của chị N để xiết nợ. Ông H là hàng xóm sang can ngăn thì bị C lấy gậy
đuổi đánh nhưng ông H tránh được. Hành vi của người nào dưới đây phải chịu trách nhiệm
hình sự?
A. Chị B, chị N.
B. Chị B, chị N, C, D.
C. Chị B, D.
D. Chị B, C, D.
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Câu 104: Mỗi ngày được bố mẹ cho tiền tiêu vặt, nhưng B không tiêu và quyết định dành dụm
số tiền ấy để đầu tư vào việc mua bán hàng qua mạng kiếm lời. Việc làm trên của B đã vận
dụng tốt chức năng tiền tệ nào sau đây?
A. Phương tiện lưu thông.
B. Phương tiện cất trữ.
C. Tiền tệ thế giới.
D. Thước đo giá trị.
Câu 105: Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giá trị hàng hóa và giá trị
trao đổi?
A. Giá trị hàng hóa phụ thuộc giá trị trao đổi.
B. Giá trị hàng hóa là nội dung giá trị trao đổi.
C. Giá trị hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của nó.
D. Giá trị hàng hóa là cơ sở giá trị trao đổi.
Câu 106: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đối với sự tồn tại của xã hội?
A. Động lực.
B. Đòn bẩy.
C. Cơ sở.
D. Mục đích.
Câu 107: G phát hiện bố có ý định rút tiền của công ty gia đình để mua nhà cho cô H (người
tình của bố) đúng lúc chuẩn bị đi du học, G chán nản nên lên kế hoạch và rủ X chặn đường
đánh cô H bị thương nặng. Mẹ G lo lắng nên đã đặt cọc 3.000 USD cho ông T giám đốc sở
giáo dục nhờ chạy học bổng cho con đi du học ở Mỹ. Hành vi của người nào dưới đây cần bị
tố cáo?
A. Bố mẹ G, cô H, X và ông T.
B. Mẹ con G, X và ông T.
C. Bố G, cô H, X và ông T.
D. G, X và ông T.
Câu 108: Giá cả hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục
A. giá trị sử dụng của hàng hóa.
B. giá trị hàng hóa.
C. thời gian lao động cá biệt.
D. giá trị trao đổi.
Câu 109: Do mâu thuẫn với nhau, trên đường đi học về K rủ H đánh P nhưng H từ chối. Nhìn
thấy P, K đã đuổi theo và đánh P bị thương tích. Trong lúc tự vệ, không may P vung tay đập
phải mặt K. Lúc đó, H chứng kiến toàn bộ sự việc đe dọa giết P nếu tố cáo sự việc này với gia
đình, nhà trường hoặc cơ quan công an. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền
được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Chỉ có K.
B. Chỉ có P.
C. K và H.
D. K, H và P.
Câu 110: Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi
công cộng là những việc
A. phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
B. dân được tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.
C. dân bàn và quyết định trực tiếp.
D. nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.
Câu 111: Mối quan hệ giữa cầu và giá cả là
A. giá cả thấp thì cầu không tăng.
B. giá cả cao thì cầu giảm.
C. giá cả cao thì cầu tăng.
D. giá cả biến động nhưng cầu không biến động.
Câu 112: Chị H là giáo viên hợp đồng của trường THPT X. Do gia đình có việc bận chị đã
viết đơn xin nghỉ làm 5 ngày và đã được hiệu trưởng nhà trường đồng ý. Sau 5 ngày nghỉ trở
lại làm việc, chị nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường với lí do đã bố
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trí đủ giáo viên. Chị H không đồng ý với quyết định đó làm đơn khiếu nại. Ai sẽ là người giải
quyết khiếu nại lần đầu của chị?
A. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh.
B. Công đoàn trường THPT X.
C. Hiệu trưởng trường THPT X.
D. Chủ tịch UBND tỉnh.
Câu 113: Cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp
luật là hình thức
A. tuân thủ pháp luật. B. thi hành pháp luật. C. áp dụng pháp luật. D. sử dụng pháp luật.
Câu 114: Công dân T tham gia thảo luận cho đề án định canh định cư, giải phóng mặt bằng,
tái định cư của huyện Y và đưa ra những ý kiến đóng góp xác đáng cho đề án. Công dân T đã
thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?
A. Được cung cấp thông tin nội bộ.
B. Thảo luận, trao đổi.
C. Đóng góp ý kiến.
D. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 115: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua
A. kí hợp đồng lao động.
B. sử dụng lao động.
C. thực hiện nghĩa vụ lao động.
D. tìm kiếm, lựa chọn việc làm.
Câu 116: Hành vi giành giật khách hàng, đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường chính là mặt
hạn chế của
A. cạnh tranh.
B. lưu thông hàng hóa.
C. sản xuất hàng hóa.
D. thị trường.
Câu 117: A đã nhờ anh K và N sửa giúp máy tính. Phát hiện trong hòm thư điện tử của A có
mẫu thiết kế máy gặt lúa liên hoàn, anh K và N đã vội vã sao chép. Sau đó K tâm sự với giám
đốc công ty Z. Vì mẫu mới và hữu ích, nên đã được giám đốc mua với một khoản tiền lớn. Sau
đó, giám đốc tiến hành sản xuất theo mẫu thiết kế lấy thương hiệu công ty Z và bán ra thị
trường. Trong trường hợp này, ai đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân?
A. Anh K, N.
B. Giám đốc công ty Z.
C. Anh K và giám đốc công ty Z.
D. Anh K, N và giám đốc công ty Z.
Câu 118: Bình bẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ
A. vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.
B. nhân thân và quan hệ tài sản.
C. hôn nhân và quan hệ quyết thống.
D. gia đình và quan hệ xã hội.
Câu 119: Giáo dục, răn đe người khác để họ tránh hoặc kiềm chế việc làm trái pháp luật là
một trong các mục đích của
A. trách nhiệm pháp lí.
B. thực hiện pháp luật.
C. vận dụng pháp luật.
D. giáo dục pháp luật.
Câu 120: Ông A đã đưa hối lộ cho anh B là cán bộ hải quan để hàng hóa của mình nhập khẩu
nhanh mà không cần làm thủ tục hải quan mất nhiều thời gian. Phát hiện hành vi đưa hối lộ và
nhận hối lộ của A và B, K đã yêu cầu A phải đưa cho mình một khoản tiền nếu không sẽ đi tố
cáo A và B. A đồng ý với yêu cầu của K để mọi chuyện được yên. Y là bạn của K biết chuyện
K nhận tiền của A đã đi báo với cơ quan chức năng. Trong tình huống này những ai có hành vi
vi phạm pháp luật?
A. A và B.
B. K và A.
C. K, A và B.
D. B, K và Y.
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