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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH 

      TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 NĂM 2021 

Bài thi KHXH; Môn thi: Giáo dục công dân 
Thời gian làm bài : 50 Phút; 

(40 câu trắc nghiệm)  

 

 

(Đề gồm 4 trang) 

Họ tên : ..............................................................Số báo danh: ...................  
 

Câu 81: Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, 

kinh doanh; có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau là nguyên nhân của 

A. sản xuất. B. cạnh tranh. C. trao đổi. D. lưu thông. 

Câu 82:  Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua 

A. giá trị trao đổi. B. giá trị sử dụng. C. chi phí sản xuất. D. hao phí lao động. 

Câu 83: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên 

cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là 

A. tác động. B. sản xuất. C. hoạt động. D. lao động. 

Câu 84:  Khi giá cả hàng hóa tăng lên thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào dưới đây? 

A. Cung tăng, cầu giảm. B. Cung giảm, cầu tăng. 

C. Cung tăng, cầu tăng. D. Cung giảm, cầu giảm. 

Câu 85: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do cơ quan nào ban hành? 

A. Quốc hội. B. Nhà nước. C. Chính phủ. D. Đảng cộng sản. 

Câu 86: M i quy tắc xử sự thường được thể hiện thành một 

A. quy phạm pháp luật. B. quy định pháp luật. 

C. chế tài pháp luật. D. ngành luật  iệt Nam. 

Câu 87: Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là 

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

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

Câu 88: Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm 

trọng do cố ý? 

A. Từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi. B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

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

Câu 89: Một trong những mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm 

pháp luật là 

A. chấm dứt tất cả các quan hệ xã hội. B. giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật. 

C. triệt tiêu mọi quan điểm bất đồng. D. bộc lộ danh tính của người tố cáo. 

Câu 90: Công dân bình đẳng trong việc hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội 

là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Bình đẳng trước pháp luật. B. Bình đẳng về quyền công dân. 

C. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. D. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. 

Câu 91: Nguyên tắc nào sau đây được thể hiện trong quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình? 

A. tập trung, dân chủ B. dân chủ, công bằng. 

C. công bằng, văn minh. D. văn minh, lịch sự. 

Câu 92: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua 

A. tìm kiếm,s lựa chọn việc làm. B. kí hợp đồng lao động. 

C. sử dụng lao động. D. thực hiện nghĩa vụ lao động. 

Câu 93: Thờ cúng Thần Tài, Thổ công, Táo quân, Phúc Lộc Thọ và lên Đồng đều là những hoạt 

động 

A. tín ngưỡng. B. tôn giáo. C. mê tín dị đoan. D. trái pháp luật. 
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Câu 94: Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, 

điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của m i bên trong quan hệ lao động được gọi là 

A. giao ước lao động. B. cam kết lao động. 

C. thỏa thuận lao động. D. hợp đồng lao động. 

Câu 95: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc 

sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là 

A. thực thi đường lối. B. thực hiện pháp luật. 

C. tuân thủ chủ trương. D. tuân thủ chính sách. 

Câu 96:  i phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quan hệ 

A. sở hữu và lao động. B. nhân thân và tài sản. 

C. kinh tế và xã hội. D. lao động và văn hóa. 

Câu 97: Trong mọi trường hợp, không ai được tự ý vào ch  ở của người khác nếu không được 

người đó đồng ý là nội dung của quyền bất khả xâm phạm 

A. về ch  ở. B. đến tính mạng. C. về sức khỏe. D. đến nhân ph m. 

Câu 98: Không ai bị bắt nếu không có 

A. sự phê chu n của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

B. sự chứng kiến của đại diện gia đình bị can bị cáo. 

C. sự phê chu n của  iện kiểm sát trừ phạm tội quả tang. 

D. sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi cư trú. 

Câu 99: Các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt 

động tôn giáo theo 

A. quy định của pháp luật. B. phong tục tập quán. 

C. tín ngưỡng dân gian. D. quan niệm đạo đức. 

Câu 100: Mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của công dân đến đâu còn phụ thuộc vào 

A. quy định và cách xử lí của cơ quan nhà nước. 

B. nhu cầu, quan hệ và thu thập của m i người. 

C. nhu cầu, sở thích, cách sống của m i người. 

D. khả năng, hoàn cảnh, điều kiện của m i người. 

Câu 101: Chủ động bảo vệ môi trường trong kinh doanh là công dân đã thực hiện pháp luật theo 

hình thức nào dưới đây? 

A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 102: Bình đẳng trong kinh doanh không được thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

A. Lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh. 

B. Lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. 

C. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh. 

D. Tìm mọi cách để thu lợi trong kinh doanh. 

Câu 103: Nhà nước bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nuớc 

nhằm mục bảo đảm bình đẳng giữa các dân tộc về  

A. dân chủ. B. đoàn kết. C. chính quyền. D. chính trị. 

Câu 104: Công dân không thực hiện đúng hợp đồng mua bán phải chịu trách nhiệm pháp lí nào 

dưới đây? 

A. Hành chính. B. Kỉ luật. C. Dân sự. D. Công vụ. 

Câu 105: Quy định khi tham gia điều khiển xe mô tô, gắn máy phải tuân thủ theo luật giao thông 

đường bộ phản ánh đ c trưng nào của pháp luật? 

A. Tính quyền lực bắt buộc chung. B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính xã hội rộng lớn hơn. D. Tính xác định ch t chẽ về hình thức. 
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Câu 106: Công dân bị phân biệt giới tính trong việc hưởng quyền là vi phạm nội dung nào dưới 

đây? 

A. Bình đẳng về ý thức hệ. B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. D. Bình đẳng trước pháp luật. 

Câu 107: Nội dung nào sau đây thể hiện bất bình đẳng trong thực hiện quyền lao động? 

A. Ưu đãi đối với người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao. 

B. Ưu tiên tuyển dụng lao động nữ vào làm việc. 

C. Lao động nam có cơ hội tìm kiếm việc làm hơn lao động nữ. 

D. Tự do lựa chọn việc làm theo quy định của pháp luật. 

Câu 108: Đâu không phải là văn bản quy phạm pháp luật? 

A. Điều lệ của Đảng cộng sản  iệt nam. 

B. Nghị định của Chính Phủ. 

C. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

D. Luật Hôn nhân và gia đình. 

Câu 109: Cơ sở sản xuất giấy X bị cán bộ môi trường lập biên bản đình chỉ hoạt động vì không áp 

dụng các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng qui định của pháp luật. Trong trường hợp này, 

cán bộ môi trường đã sử dụng vai trò nào dưới đây của pháp luật? 

A. Bảo vệ quyền, lợi ích của công dân. B. Phương tiện để quản lí xã hội. 

C. Thực hiện quyền, lợi ích của công dân. D. Tổ chức và thực hiện pháp luật. 

Câu 110: Bà H lấn chiếm vỉa hè để mở rộng kinh doanh cửa hàng tạp hóa của gia đình gây cản 

trở cho người đi bộ, m t khác đến kì hạn nhưng bà không chịu nộp thuế theo quy định. Hành 

vi của bà H đã vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây? 

A. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật. B. Thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật. 

C. Áp dụng pháp luật và tuân thủ pháp luật. D. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật. 

Câu 111: Anh X ký hợp đồng thuê nhà của anh A để ở với thời hạn 2 năm. Trong thời gian đó, 

phát hiện anh A sử dụng pháo nổ trái phép, anh X đã làm đơn tố cáo anh A khiến anh bị cơ 

quan chức năng lập biên bản xử phạt. Biết anh X là người tố cáo mình, anh A đơn phương 

chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền thuê nhà cho anh X và đuổi anh X ra khỏi nhà mà không thông 

báo trước cho anh X. Anh A đã vi phạm pháp luật nào sau đây?  

A. Hành chính và dân sự. B. Hình sự và hành chính. 

C. Hành chính và kỷ luật. D. Dân sự và hình sự. 

Câu 112: Ông A là Chủ tịch xã Y lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình đã tham ô 2 tỉ đồng 

của Nhà nước. Ông A phải chịu hình phạt là 20 năm tù giam và bồi hoàn số tiền trên. Hình 

phạt này đã thể hiện sự bình đẳng về 

A. trách nhiệm pháp lí. B. trách nhiệm dân sự. 

C. trách nhiệm hình sự. D. trách nhiệm hành chính. 

Câu 113: Chị B và Giám đốc Công ty K cùng ký kết hợp đồng lao động.  iệc giao kết hợp 

đồng lao động đã tuân theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng. Đây là biểu hiện bình đẳng 

về 

A. tìm kiếm việc làm. B. tự do sử dụng sức lao động. 

C. quyền có việc làm. D. giao kết hợp đồng lao động. 

Câu 114: H là học sinh dân tộc H’Mông được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia là 

biểu hiện bình đẳng trong lĩnh vực 

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

Câu 115: Anh K và chị P cùng làm một loại công việc trong cơ quan, nhưng do có trình độ 

chuyên môn tốt hơn nên anh K được ông H là thủ trưởng cơ quan cử đi tập huấn ở nước ngoài 

và trả lương cao hơn chị P. Ông H đã thực hiện đúng nội dung bình đẳng 

A. trong thực hiện quyền lao động. B. trong giao kết hợp đồng lao động. 

C. giữa lao động nam và lao động nữ. D. giữa lao động thông qua tìm việc làm. 
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Câu 116: Anh A vay tiền của anh B. Đến h n trả mà anh A v n không trả. Anh B nhờ người 

bắt nhốt anh A để gia đình anh A đem tiền trả nợ thì mới thả anh. Hành vi này của anh B xâm 

phạm tới 

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

B. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân ph m. 

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

D. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 117: Thấy chị L thường xuyên đi làm muộn nhưng cuối tháng v n được chấm công loại A và 

nhận khen thưởng của công ty, chị S nghi ngờ chị L có quan hệ với trưởng phòng N nên đã báo 

cho vợ trưởng phòng N biết. Do ghen tuông nên vợ trưởng phòng N yêu cầu nhân viên X theo dõi 

chị L, đồng thời yêu cầu trưởng phòng N chuyển chị L sang vị trí công tác khác. Nể vợ, trưởng 

phòng N đã chuyển chị L từ nhân viên văn thư sang làm công việc tạp vụ. Những ai dưới đây đã 

vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động? 

A.  ợ chồng trưởng phòng N và nhân viên X. 

B. Trưởng phòng N, nhân viên X và chị L. 

C.  ợ chồng trưởng phòng N, nhân viên X và chị L. 

D. Trưởng phòng N và chị L. 

Câu 118: Do không làm chủ tốc độ khi điều khiển xe gắn máy nên anh K đã va chạm vào ông L 

đang chở cháu H bằng xe đạp điện đi vào đường một chiều khiến hai ông cháu bị ngã. Do có mối 

quan hệ họ hàng nên cảnh sát giao thông M chỉ nhắc nhở anh K và xử phạt ông L. Những ai dưới 

đây đã vi phạm nội dung bình đẳng về trách nhiệm pháp lí? 

A. Anh K và ông L. B. Ông L và cảnh sát M. 

C. Anh K và cảnh sát M. D. Cháu H và ông L. 

Câu 119: Anh  , anh X và anh Y là đồng nghiệp cùng thuê một căn hộ để ở. Phát hiện anh   bí 

mật sản xuất ma túy nhưng anh X im l ng vì còn nợ anh   số tiền 10 triệu đồng đã quá hạn mà 

chưa trả. Trong khi đó anh Y nghi ngờ anh D mua ma túy của anh   nên anh Y tống tiền anh D 

nhưng không thành vì bị anh   phát hiện. Bức xúc, anh   ép anh Y phải ra khỏi nhà nhưng anh Y 

không đồng ý nên anh   đã đập vỡ máy tính của anh Y. Những ai sau đây đồng thời phải chịu 

trách nhiệm hình sự và dân sự? 

A. Anh V và anh X. B. Anh V, anh X và anh Y. 

C. Anh V, anh X và anh D.  Anh V và anh Y. 

Câu 120: Bà A kí hợp đồng giúp việc nhà cho anh D với thời hạn 2 năm. Một lần, anh D có đợt 

công tác xa nhà 5 ngày, bà A đã tự ý nghỉ việc và đi du lịch trong suốt thời gian đó. Nhận được 

thông tin trên cho chị Y là hàng xóm cung cấp, anh D đã chấm dứt hợp đồng lao động trước thời 

hạn với bà A nên bị anh B là con rể của bà A đến trụ sở công ty nơi anh D làm việc để gây rối.  ì 

việc xô xát giữa anh B và anh D gây mất trật tự nơi công cộng nên lực lượng chức năng đã lập 

biên bản xử phạt cả hai anh. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính? 

A. Anh D và anh B. B.  Bà A, anh B và chị Y. 

C. Bà A và anh D. D.  Anh B, anh D và bà A. 
 

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

----------- HẾT ---------- 

 

 


