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Criminologia
1) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Dentre as escolas penais a seguir, aquela na qual se pretendeu inicialmente aplicar ao direito
penal os mesmos métodos de observação e investigação que se utilizavam em outras ciências
naturais é a
a) Clássica.
b) Técnico-Jurídica.
c) Correcionalista.
d) Positivista.
e) Moderna.

2) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
A obra O homem delinquente, publicada em 1876, foi escrita por
a) Cesare Lombroso.
b) Enrico Ferri.
c) Rafael Garófalo.
d) Cesare Bonesana.
e) Adolphe Quetelet.
3) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Um dos primeiros autores a classificar as vítimas de um crime foi Benjamin Mendelsohn, que
levou em conta a participação das vítimas no delito. Segundo esse autor, as vítimas classificam-se
em __________; vítimas menos culpadas que os criminosos; ___________; vítimas mais culpadas
que os criminosos e __________.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
a) vítimas inocentes … vítimas inimputáveis … vítimas culpadas
b) vítimas primárias … vítimas secundárias … vítimas terciárias
c) vítimas ideais … vítimas tão culpadas quanto os criminosos … vítimas como únicas culpadas
d) vítimas tão participativas quanto os criminosos … vítimas passivas … vítimas colaborativas
quanto aos criminosos
e) vítimas passivas em relação ao criminoso … vítimas prestativas … vítimas ativas em relação
aos criminosos

4) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
A moderna Sociologia Criminal possui visão bipartida do pensamento criminológico atual, sendo
uma de cunho funcionalista e outra de cunho argumentativo. Trata-se das teorias
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a) indutiva e dedutiva.
b) do consenso e do conflito.
c) absoluta e relativa.
d) moderna e contemporânea.
e) abstrata e concreta.
5) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, a frase: A Criminologia
__________; o Direito Penal __________.
a) não é considerada uma ciência, por tratar do “dever ser” … é uma ciência empírica e
interdisciplinar, fática do “ser”
b) é uma ciência normativa e multidisciplinar, do “dever ser” … é uma ciência empírica e fática,
do “ser”
c) não é considerada uma ciência, por tratar do “ser” … é uma ciência jurídica, pois encara o
delito como um fenômeno real, do “dever ser”
d) é uma ciência empírica e interdisciplinar, fática do “ser” … é uma ciência jurídica, cultural e
normativa, do “dever ser”
e) é considerada uma ciência jurídica, por tratar o delito como um conceito formal, normativo,
do “dever ser” … não é considerado uma ciência, pois encara o delito como um fenômeno social,
do “ser”

6) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Tendo o Direito Penal a missão subsidiária de proteger os bens jurídicos e, com isso, o livre
desenvolvimento do indivíduo, e, ainda, sendo a pena vinculada ao Direito Penal e à Execução
Penal, após a reforma do Código Penal Brasileiro, em 1984, é correto afirmar que a finalidade da
pena é
a) repreensiva e abusiva.
b) punitiva e reparativa.
c) retributiva e preventiva (geral e especial).
d) ressocializadora e reparativa.
e) punitiva e distributiva.

7) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
A prevenção criminal que está voltada à segurança e qualidade de vida, atuando na área da
educação, emprego, saúde e moradia, conhecida universalmente como direitos sociais e que se
manifesta a médio e longo prazos, é chamada pela Criminologia de prevenção
a) primária.
b) individual.
c) secundária.
d) estrutural.
e) terciária.
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8) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Os objetos de estudo da moderna criminologia estão divididos em
a) quatro vertentes: delito, delinquente, vítima e controle social.
b) quatro vertentes: delito, delinquente, justiça criminal e pena.
c) três vertentes: justiça criminal, delinquente e vítima.
d) três vertentes: política criminal, delito e delinquente.
e) três vertentes: política criminal, delinquente e pena.

9) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Sobre a teoria da “anomia”, é correto afirmar:
a) foi desenvolvida pelo sociólogo americano Edwin Sutherland e deu origem à expressão white
collar crimes.
b) surgiu em 1890 com a escola de Chicago e teve o apoio de John Rockefeller.
c) iniciou-se com as obras de Émile Durkheim e Robert King Merton, e significa ausência de lei.
d) foi desenvolvida por Rudolph Giuliani, também conhecida como “Teoria da Tolerância Zero”.
e) é classificada como uma das “teorias de conflito” e teve, como autores, Erving Goffman e
Howard Becker.

10) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Assinale a alternativa correta em relação aos modelos teóricos de reação social ao delito.
a) São três os modelos teóricos: o moderno, o contemporâneo e o tradicional; o modelo moderno
objetiva tratar a prevenção do delito como um problema social, no qual todos têm
responsabilidade na ressocialização do criminoso; o modelo contemporâneo entende que há
necessidade das penas serem proporcionais ao bem jurídico protegido, enquanto que o modelo
tradicional busca no sistema de justiça criminal (Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e
Sistema Penitenciário) a efetividade para a prevenção do delito.
b) Estão divididos em dois modelos: o concreto e o abstrato, nos quais os objetivos são comuns,
ou seja, ambos estão focados no sujeito ativo do delito e em como fazer com que ele não volte a
delinquir; o primeiro visa aplicar uma pena privativa de liberdade e o segundo, uma pena
pecuniária.
c) São caracterizados por três modelos, também conhecido como as três velocidades do direito
penal, um direito penal mais “duro” para os crimes mais violentos, um direito penal mais
brando, como, por exemplo, para os crimes de menor potencial ofensivo e um direito penal
intermediário, um meio termo, para os demais crimes.
d) Apresentam dois modelos bem distintos: o tradicional e o moderno, por entender que um tem
foco na punição e recuperação do delinquente, e o outro tem foco na reparação do delito; o
primeiro olha para o delinquente e o segundo, somente para a vítima, não importando a
recuperação do delinquente.
e) São três os modelos: o dissuasório, o ressocializador e o integrador; o primeiro, também
conhecido como modelo clássico, tem o foco na punição do criminoso, procurando mostrar que o
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crime não compensa; o segundo tem o foco no criminoso e sua ressocialização, procurando
reeducá-lo para reintegrá-lo à sociedade; e o terceiro, conhecido como justiça restaurativa, que
defende uma intervenção mínima estatal em que o sistema carcerário só atuará em último caso.

11) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
A criminologia moderna
a) é uma ciência normativa, essencialmente profilática, que visa oferecer estratégias para
minimizar os fatores estimulantes da criminalidade e que se preocupa com a repressão social
contra o delito por meio de regras coibitivas, cuja transgressão implica sanções.
b) ocupa-se com a pesquisa científica do fenômeno criminal — suas causas, características, sua
prevenção e o controle de sua incidência —, sendo uma ciência causal-explicativa do delito como
fenômeno social e individual.
c) ocupa-se, como ciência causal-explicativa-normativa, em estudar o homem delinquente em
seu aspecto antropológico, estabelece comandos legais de repressão à criminalidade e despreza,
na análise empírica, o meio social como fatores criminógenos.
d) é uma ciência empírica e normativa que fundamenta a investigação de um delito, de um
delinquente, de uma vítima e do controle social a partir de fatos abstratos apreendidos mediante
o método indutivo de observação.
e) possui como objeto de estudo a diversidade patológica e a disfuncionalidade do
comportamento criminal do indivíduo delinquente e produz fundamentos epistemológicos e
ideológicos como forma segura de definição jurídico-formal do crime e da pena.
12) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Acerca dos modelos teóricos explicativos do crime, oriundos das teorias específicas que, na
evolução da história, buscaram entender o comportamento humano propulsor do crime, assinale
a opção correta.
a) O modelo positivista analisa os fatores criminológicos sob a concepção do delinquente como
indivíduo racional e livre, que opta pelo crime em virtude de decisão baseada em critérios
subjetivos.
b) O objeto de estudo da criminologia é a culpabilidade, considerada em sentido amplo; já o
direito penal se importa com a periculosidade na pesquisa etiológica do crime.
c) A criminologia clássica atribui o comportamento criminal a fatores biológicos, psicológicos e
sociais como determinantes desse comportamento, com paradigma etiológico na análise causalexplicativa do delito.
d) Entre os modelos teóricos explicativos da criminologia, o conceito definitorial de delito afirma
que, segundo a teoria do labeling approach, o delito carece de consistência material, sendo um
processo de reação social, arbitrário e discriminatório de seleção do comportamento desviado.
e) O modelo teórico de opção racional estuda a conduta criminosa a partir das causas que
impulsionaram a decisão delitiva, com ênfase na observância da relevância causal etiológica do
delito.
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13) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Considerando que, conforme a doutrina, a moderna sociologia criminal apresenta teorias e
esquemas explicativos do crime, assinale a opção correta acerca dos modelos sociológicos
explicativos do delito.
a) Para a teoria ecológica da sociologia criminal, que considera normal o comportamento
delituoso para o desenvolvimento regular da ordem social, é imprescindível e, até mesmo,
positiva a existência da conduta delituosa no seio da comunidade.
b) A teoria do conflito, sob o enfoque sociológico da Escola de Chicago, rechaça o papel das
instâncias punitivas e fundamenta suas ideias em situações concretas, de fácil comprovação e
verificação empírica das medidas adotadas para contenção do crime, sem que haja hostilidade e
coerção no uso dos meios de controle.
c) A teoria da integração, ao criticar a teoria consensual na solução do conflito, rotula o
criminoso quando assevera que o delito é fruto do sistema capitalista e considera o fator
econômico como justificativa para o ato criminoso, de modo que, para frear a criminalidade,
devem-se separar as classes sociais.
d) A Escola de Chicago, ao atentar para a mutação social das grandes cidades na análise
empírica do delito, interessa-se em conhecer os mecanismos de aprendizagem e transmissão das
culturas consideradas desviadas, por reconhecê-las como fatores de criminalidade.
e) A teoria estrutural-funcionalista da sociologia criminal sustenta que o delito é produto da
desorganização da cidade grande, que debilita o controle social e deteriora as relações humanas,
propagando-se, consequentemente, o vício e a corrupção, que são considerados anormais e
nocivos à coletividade.

14) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
A criminologia reconhece que não basta reprimir o crime, deve-se atuar de forma imperiosa na
prevenção dos fatores criminais. Considerando essa informação, assinale a opção correta acerca
de prevenção de infração penal.
a) Para a moderna criminologia, a alteração do cenário do crime não previne o delito: a falta das
estruturas físicas sociais não obstaculiza a execução do plano criminal do delinquente.
b) A prevenção terciária do crime implica na implementação efetiva de medidas que evitam o
delito, com a instalação, por exemplo, de programas de policiamento ostensivo em locais de
maior concentração de criminalidade.
c) No estado democrático de direito, a prevenção secundária do delito atua diretamente na
sociedade, de maneira difusa, a fim de implementar a qualidade dos direitos sociais, que são
considerados pela criminologia fatores de desenvolvimento sadio da sociedade que mitiga a
criminalidade.
d) Trabalho, saúde, lazer, educação, saneamento básico e iluminação pública, quando oferecidos
à sociedade de maneira satisfatória, são considerados forma de prevenção primária do delito,
capaz de abrandar os fenômenos criminais.
e) A doutrina da criminologia moderna reconhece a eficiência da prevenção primária do delito,
uma vez que ela atua diretamente na pessoa do recluso, buscando evitar a reincidência penal e
promover meios de ressocialização do apenado.
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15) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
No que se refere aos métodos de combate à criminalidade, a criminologia analisa os controles
formais e informais do fenômeno delitivo e busca descrever e apresentar os meios necessários e
eficientes contra o mal causado pelo crime. A esse respeito, assinale a opção correta.
a) A criminologia distingue os paradigmas de respostas conforme a finalidade pretendida,
apresentando, entre os modelos de reação ao delito, o modelo dissuasório, o ressocializador e o
integrador como formas de enfrentamento à criminalidade. Em determinado nível, admitem-se
como conciliáveis esses modelos de enfrentamento ao crime.
b) Como modelo de enfrentamento do crime, a justiça restaurativa é altamente repudiada pela
criminologia por ser método benevolente ao infrator, sem cunho ressocializador e pedagógico.
c) O modelo dissuasório de reação ao delito, no qual o infrator é objeto central da análise
científica, busca mecanismos e instrumentos necessários à rápida e rigorosa efetivação docastigo
ao criminoso, sendo desnecessário o aparelhamento estatal para esse fim.
d) O modelo ressocializador de enfrentamento do crime propõe legitimar a vítima, a
comunidade e o infrator na busca de soluções pacíficas, sem que haja a necessidade de lidar com
a ira e a humilhação do infrator ou de utilizar o ius puniendi estatal.
e) A doutrina admite pacificamente o modelo integrador na solução de conflitos havidos em
razão do crime, independentemente da gravidade ou natureza, uma vez que o controle formal
das instâncias não se abdica do poder punitivo estatal.

16) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Os objetos de investigação da criminologia incluem o delito, o infrator, a vítima e o controle
social. Acerca do delito e do delinquente, assinale a opção correta.
a) Para a criminologia positivista, infrator é mera vítima inocente do sistema econômico;
culpável é a sociedade capitalista.
b) Para o marxismo, delinquente é o indivíduo pecador que optou pelo mal, embora pudesse
escolher pela observância e pelo respeito à lei.
c) Para os correcionalistas, criminoso é um ser inferior, incapaz de dirigir livremente os seus atos:
ele necessita ser compreendido e direcionado, por meio de medidas educativas.
d) Para a criminologia clássica, criminoso é um ser atávico, escravo de sua carga hereditária,
nascido criminoso e prisioneiro de sua própria patologia.
e) A criminologia e o direito penal utilizam os mesmos elementos para conceituar crime: ação
típica, ilícita e culpável.
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Gabarito
1) D
5) D
9) C
13) D

2) A
6) C
10) E
14) D

3) C
7) A
11) B
15) A

4) B
8) A
12) D
16) C
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