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Câu 1. Để trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện nào dưới 

đây? 

 A. Đủ 15 tuổi trở lên và có khả năng lao động 

 B. Đủ 16 tuổi trở lên và có khả năng lao động 

 C. Đủ 21 tuổi trở lên và có khả năng lao động 

 D. Đủ 18 tuổi trở lên và có khả năng lao động 

Câu 2. Hành vi xâm phạm tới các quan hệ lao động là 

 A. Vi phạm kế hoạch sản xuất B. Vi phạm hành chính 

 C. Vi phạm quy trình sản xuất  D. Vi phạm kỉ luật  

Câu 3. Đạt độ tuổi nhất định để có khả năng nhận thức và điều khiển được hành vi của mình là 

 A. hành vi hợp pháp B. năng lực trách nhiệm pháp lí  

 C. năng lực hình sự D. năng lực dân sự  

Câu 4. Các dân tộc trong đất nước Việt Nam đều được nhà nước và pháp luật 

 A. tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển      B. chú trọng phát triển 

 C. lưu ý phát triển                                                  D. bảo đảm phát triển  

Câu 5. Anh T yêu chị H. Hai người quyết định kết hôn nhưng bố chị H không đồng ý vì anh T và chị H 

không cùng đạo. Bố chị H đã vi phạm quyền gì dưới đây? 

 A. Bình đẳng giữa các tôn giáo B. Bình đẳng trong hôn nhân gia đình  

 C. Bình đẳng trong văn hóa  D. Bình đẳng giữa các dân tộc 

Câu 6. Sau khi kết hôn, anh T (là chồng) quyết định không cho chị H (là vợ) được đi học đại học tại 

chức. Anh T đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây trong quan hệ hôn nhân-gia đình? 

 A. Quyền bình đẳng giữa vợ, chồng trong quan hệ nhân thân  

 B. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ  

C. Quyền bình đẳng về học tập của công dân   

D. Quyền được biểu đạt ý kiến 

Câu 7. Anh D vay của bạn A 1 triệu đồng và hứa 10 ngày sau sẽ trả, tuy nhiên, 20 ngày sau D vẫn 

không trả và còn tránh mặtA. Hành vi của anh D đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây? 

 A. Kỉ luật B. Hình sự  C. Hành chính  D. Dân sự  

Câu 8. Anh B là cán bộ có trình độ chuyên môn cao hơn anh C nên được sắp xếp làm công việc có 

lương cao hơn anh C. Mặc dù vậy giữa anh B và anh C vẫn bình đẳng với nhau. Vậy đó là bình đẳng 

trong lĩnh vực nào dưới đây? 

 A. Trong thực hiện quyền lao động  B. Trong lao động 

 C. Trong tìm kiếm việc làm D. Trong nhận tiền lương 

Câu 9. Vi phạm hình sự là hành vi 

 A. gây nguy hiểm cho xã hội B. rất nguy hiểm 

 C. cực kì nguy hiểm D. đặc biệt nguy hiểm 

Câu 10. Tài sản chung của hai vợ chồng là 

 A. tài sản vợ hoặc chồng được thừa kế riêng trong thời kì hôn nhân 

 B. tất cả những tài sản hiện có trong gia đình 

 C. những tài sản củahai vợ chồng có được trước khi kết hôn 
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 D. những tài sản của chung hai vợ chồng có được sau khi kết hôn 

Câu 11. Giám đốc công ty và chị M giao kết hợp đồng lao động về việc chị M phải làm công việc độc 

hại trong thời gian mang thai. Việc giao kết này đã vi phạm nguyên tắc nào? 

 A. Không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể      B. Bình đẳng 

 C. Tự do, tự nguyện      D. Giao kết trực tiếp 

Câu 12. Để giao kết hợp đồng lao động, anh A cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây? 

 A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng B. Tự do, bình đẳng, tích cực 

 C. Công bằng, dân chủ, tiến bộ D. Tự giác, trách nhiệm, công bằng 

 

Câu 13. Nguyễn Văn C bị bắt về tội vu khống và làm nhục người khác. Trong trường hợp này, 

Nguyễn Văn C sẽ phải chịu: 
 A. Trách nhiệm hình sự                  B. Trách nhiệm dân sự  

 C. Trách nhiệm kỉ luật                  D. Trách nhiệm hành chính  

Câu 14. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của 

pháp luật. Điều đó thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây? 

 A. Bình đẳng giữa các dân tộc             B. Bình đẳng trong lao động.  

 C. Bình đẳng trong kinh doanh.                D. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. 

 

Câu 15. Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? 

 A. Yểm bùa  B. Thắp hương rằm, mồng một  

 C. Không ăn chuối trước khi đi thi D. Xem bói 

Câu 16. Mọi công dân đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả 

năng của mình là bình đẳng 

 A. trong giao kết hợp đồng lao động.  B. trong kinh doanh. 

 C. trong thực hiện quyền lao động. D. giữa lao động nam và lao động nữ.  

Câu 17. Đến hạn nộp tiền nhà mà X vẫn không nộp. Vậy X không thực hiện hình thức thực hiện pháp 

luật nào? 

 A. Sử dụng phápluật  B. Áp dụng pháp luật 

 C. Thi hành pháp luật  D. Tuân thủ pháp luật 

Câu 18. Ý nào sau đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong lao 

động? 

 A. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động 

 B. Lao động nam khỏe mạnh hơn nên được trả lương cao hơn lao động nữ ở cùng một việc làm  

 C. Người sử dụng lao động nhận lao động nữ vào làm việc khi cả nam và nữ đều đạt tiêu chuẩn 

 D. Hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc 

Câu 19. Ý nào sau đây không thuộc nội dung bình đẳng trong lao động? 

 A. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động 

 B. Bình đẳng giữa những người sử dụng lao động 

 C. Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động 

 D. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ  

Câu 20. Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi vi phạm do cố ý? 

A. 14 đến dưới 18 tuổi                              B. 15 đến dưới 16 tuổi 

C. 16 đến dưới 18 tuổi                              D. 14 đến dưới 16 tuổi                               

Câu 21. “Quyền bình đẳng giữa các dân tộc” thì “dân tộc” ở đây được hiểu theo nghĩa là 
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 A. một bộ phận dân cư của quốc gia  B. một dân tộc thiểu số 

 C. một cộng đồng có chung lãnh thổ  D. một dân tộc ít người 

Câu 22. Người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi vi phạm do 

mình gây ra? 

 A. Đủ 16 tuổi B. Đủ 18 tuổi C. Đủ 14 tuổi D. Đủ 12 tuổi 

Câu 23. Chùa, nhà thờ, thánh đường được gọi chung là 

 A. các cơ sở họp hành tôn giáo B. các cơ sở tôn giáo 

 C. các cơ sở truyền đạo D. các cơ sở vui chơi 

Câu 24. Pháp luật được ban hành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước là thể hiện bản chất nào 

dưới đây của pháp luật? 

A. Bản chất xã hội                         B. Bản chất dân tộc   

C. Bản chất Nhà nước                   D.  Bản chất giai cấp 

Câu 25. S vi phạm phápluật bị chính quyền Nhà nước có thẩm quyền xử phạt là thể hiện đặc trưng 

nào của pháp luật? 

 A. Tính cưỡng chế                                           B. Tính quyền lực, bắt buộc chung 

 C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức     D. Tính quy phạm phổ biến 

Câu 26. Chủ tịch UBND huyện trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. 

Trong trường hợp này, chủ tịch UBND huyện đã 

 A. áp dụng pháp luật B. thi hành pháp luật  

 C. sử dụng pháp luật  D. tuân thủ pháp luật  

Câu 27. Công ty C và B có mặt hàng kinh doanh khác nhau nhưng đều phải nộp thuế cho nhà nước, 

Điều này thể hiện bình đẳng về 

 A. trách nhiệm pháp lý  B. thực hiện quyền 

 C. trách nhiệm đạo đức D. thực hiện nghĩa vụ  

Câu 28. Độ tuổi nào khi vi phạm pháp luật được áp dụng nguyên tắc giáo dục là chủ yếu để họ sửa 

chữa sai lầm, thành công dân có ích? 

 A. Đủ 14 đến dưới 18 tuổi B. Đủ 16 đến dưới 18 tuổi 

 C. Đủ 12 đến dưới 14 tuổi D. Đủ 14 đến dưới 16 tuổi 

Câu 29.  Khi đọc hợp đồng lao động không thấy có điều khoản về tiền lương nên chị N đề nghị bổ sung 

rồi mới kí. Giám đốc cho rằng chị không có quyền về đề nghị này. Chị N cần căn cứ vào quyền bình 

đẳng nào dưới đây để khẳng định mình có quyền đề nghị? 

 A. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động B. Bình đẳng trong hưởng lương 

 C. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động D. Bình đẳng trong tuyển dụng  

Câu 30. Để được đề nghị sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động, chị T đã căn cứ vào nguyên tắc nào 

dưới đây trong giao kết 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 31. Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là mọi doanh nghiệp đều được 

 A. miễn giảm thuế thu nhập 

 B. chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng 

 C. kinh doanh bất cứ sản phẩm nào theo nhu cầu của mình 
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 D. kinh doanh ở bất cứ nơi nào 

Câu 32. A vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông cho anh B với tỉ lệ thương tích là 13%, làm hỏng xe của 

anh máy của anh B. Hỏi A sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào sau đây? 

 A. Dân sự và hành chính B. Dân sự và hình sự 

 C. Hành chính và kỉ luật D. Hành chính và hình sự 

Câu 33. Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng 

giữa vợ, chồng trong quan hệ: 

 A. Tình cảm  B. Tài sản riêng  C. Tài sản chung D. Nhân thân  

Câu 34. Một trong những quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân là: 

 A. Phụ nữ phải lo việc gia đình nên có quyền quyết định nơi ở 

 B. Cả hai vợ chồng cùng có quyền quyết định nơi ở 

 C. Vợ chồng trẻ cần có sự đồng ý của cha mẹ khi lựa chọn nơi ở 

 D. Người chồng là trụ cột nên có quyền quyết định nơi ở 

Câu 35. Đến thời hạn giao hàng nhưng bên B vẫn chưa giao hàng đầy đủ cho bên A theo thỏa thuận 

trong hợp đồng. Trong trường hợp này, bên B đã có hành vi 

 A. Thiếu thiện chí 

 B. Vi phạm dân sự 

 C. Vi phạm hành chính 

 D. Xâm phạm quy tắc hợp tác 

Câu 36. Quan hệ nào sau đây không thuộc nội dung bình đẳng trong hôn nhân gia đình 

 A. Quan hệ nhân thân B. Quan hệ tài sản 

 C. Quan hệ dòng tộc D. Quan hệ giữa anh chị em với nhau 

Câu 37. Các tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là 

 A. sử dụng pháp luật B. tuân thủ pháp luật  

 C. áp dụng pháp luật  D. thi hành pháp luật  

Câu 38. Pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng biện pháp 

 A. Giáo dục B. Thuyết phục  C. Cưỡng chế  D. Răn đe  

Câu 39. Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan là: 

 A. Nguồn gốc  B. Hậu quả xấu để lại  

 C. Nghi lễ D. Niềm tin  

Câu 40. Anh A bị tai nạn giao thông chết đột tử, không kịp viết di chúc, Gia đình anh gồm: bố, mẹ, vợ, 

hai con trai anh, hai người em trai, và cháu ruột con em trai. Hỏi, tài sản của anh được chia như thế 

nào trước pháp luật? 

 A. Bố mẹ anh hưởng toàn bộ 

 B. Vợ con anh hưởng toàn bộ 

 C. Bố mẹ, vợ con và các em trai và cháu anh được hưởng phần như nhau 

 D. Bố mẹ, vợ con anh được hưởng phần như nhau 

 

 

                                                                ------ HẾT ------ 

 


