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1. Introdução

Criminologia
2. Conceitos básicos e respectivos contextos

Criminologia
3. Cientificidade, empirismo, interdisciplinariedade e método

Criminologia
4. Interdisciplinariedade
a) Biologia

b) Medicina

Disciplinas relacionadas
à investigação
criminológica
c) Psicologia
MOLINA, 2006.
d) Sociologia

e) Antropologia
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4. Interdisciplinariedade

* A criminologia como ‘’instância
científica superior’’?

a) Biologia

a) Impossibilidade de confusão da
criminologia com as demais ciências que
lhe complementam

b) Medicina

b) Impossibilidade de
piramidal dos saberes

Disciplinas relacionadas
à investigação
criminológica
b) Psicologia
MOLINA, 2006
c) Sociologia

e) Antropologia

hierarquização

c) Impossibilidade de perda de objeto
próprio
d) Impossibilidade
autonomia científica
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Criminologia
4. Interdisciplinariedade
1) Relacionadas à realidade
criminal

Disciplinas integrantes
do sistema da
criminologia

2)
Relacionadas
investigação criminal

à

VIANA, 2008.

3) Relacionadas à prevenção
e à repressão criminal
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5. O método criminológico
a) Variações contextuais
b) Métodos de investigação qualitativa e quantitativa

c) Métodos de investigação transversais e longitudinais

Criminologia
6. Funções possíveis para a criminologia

Criminologia
Questão para fixar
1 - (PCES – 2019) – Delegado de Polícia
A Criminologia adquiriu autonomia e status de ciência quando o positivismo
generalizou o emprego de seu método. Nesse sentido, é correto afirmar que a
criminologia é uma ciência.
A) do “dever ser”; logo, utiliza-se do método abstrato, formal e dedutivo, baseado em deduções lógicas e da opinião
tradicional.
B) empírica e teorética; logo, utiliza-se do método indutivo e empírico, baseado em deduções lógicas e opinativas
tradicionais.
C) do “ser”; logo, serve-se do método indutivo e empírico, baseado na análise e observação da realidade.
D) do “dever ser”; logo, utiliza-se do método indutivo e empírico, baseado na análise e observação da realidade.
E) do “ser”; logo, serve-se do método abstrato, formal e dedutivo, baseado em deduções lógicas e da opinião
tradicional.

Criminologia
Questão para fixar
2 - (PCMG – 2018) – ADAPTADA – Escrivão de Polícia.
Marque certo ou errado.
O conceito de delito para a Criminologia é o mesmo para o Direito Penal, razão pela qual
tais disciplinas se mostram complementares e interdependentes.

Criminologia
Questão para fixar
3 - (PCMG – 2018) – Escrivão de Polícia.
A relação entre Criminologia e Direito Penal está evidenciada de forma CORRETA em:
A) A Criminologia aproxima-se do fenômeno delitivo, sendo prescindível a obtenção de uma informação direta
desse fenômeno. Já o Direito Penal limita interessadamente a realidade criminal, mediante os princípios da
fragmentariedade e da seletividade, observando a realidade sempre sob o prisma do modelo típico.
B) A Criminologia e o Direito Penal são disciplinas autônomas e interdependentes, e possuem o mesmo objetivo
com meios diversos. A Criminologia, na atualidade, erige-se em estudos críticos do próprio Direito Penal, o que evita
qualquer ideia de subordinação de uma ciência em cotejo com a outra.
C) A Criminologia tem natureza formal e normativa. Ela isola um fragmento parcial da realidade, a partir de critérios
axiológicos. Por outro lado, o Direito Penal reclama do investigador uma análise totalizadora do delito, sem
mediações formais ou valorativas que relativizem ou obstaculizem seu diagnóstico.
D) A Criminologia versa sobre normas que interpretam em suas conexões internas, sistematicamente. Interpretar a
norma e aplicá-la ao caso concreto, a partir de seu sistema, são os momentos centrais da Criminologia. Por isso, ao
contrário do Direito Penal, que é uma ciência empírica, a Criminologia tem um método dogmático e seu proceder é
dedutivo sistemático.
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Questão para fixar
4 - (PCSE – 2018) – Delegado de Polícia
Marque certo ou errado.
Conforme o conceito de delito na criminologia, o feminicídio caracteriza-se como um
crime por ser um fato típico, ilícito e culpável.
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Questão para fixar
5 - (PCSE – 2018) – Delegado de Polícia
Marque certo ou errado.
A pesquisa criminológica científica visa evitar o emprego da intuição ou de subjetivismos
no que se refere ao ilícito criminal, haja vista sua função de apresentar um diagnóstico
qualificado e conjuntural sobre o delito.
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Questão para fixar
6 - (PCSE – 2018) – Delegado de Polícia
Marque certo ou errado.
Na inter-relação entre o direito penal, a política criminal e a criminologia, compete a esta
facilitar a recepção das investigações empíricas e a sua transformação em preceitos
normativos, incumbindo-se de converter a experiência criminológica em proposições
jurídicas, gerais e obrigatórias.
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Questão para fixar
7 - (PCSE – 2018) – Delegado de Polícia
Marque certo ou errado.
A criminologia é uma ciência dogmática que se preocupa com o ser e o dever ser e parte
do fato para analisar suas causas e buscar definir parâmetros de coerção punitiva e
preventiva.
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Questão para fixar
8 - (PCSP – 2018) – Agente policial.
Em relação ao método da criminologia, é correto afirmar que
A) em razão do volume de dados, a criminologia foca suas análises em metodologias quantitativas, reservando às
ciências jurídicas as metodologias que têm por base análises qualitativas.
B) o método empírico dominou a fase inicial e pré-científica da criminologia, cedendo espaço posteriormente ao
método dogmático e descritivo, que melhor se adequa à fase científica e ao reconhecimento da criminologia como
ciência autônoma.
C) o método dedutivo é priorizado na criminologia por respeito à cientificidade deste ramo do saber.
D) o método empírico tem protagonismo, por tratar-se a criminologia de uma ciência do ser.

E) as premissas dogmáticas norteiam as diversas linhas e pensamentos criminológicos de modo que se permita a
sistematização do conhecimento..

Criminologia
Questão para fixar
9 - (PCSP – 2018) – Agente policial
Marque certo ou errado.
A criminologia é o ramo das ciências criminais que define as infrações penais (crimes e
contravenções) e comina as respectivas sanções (penas e medidas de segurança).

Criminologia
Questão para fixar
10 - (PCSP – 2018) – Agente policial
Marque certo ou errado.
O estudo do crime por parte da criminologia tem por objetivo principal a análise de seus
elementos objetivos e subjetivos indispensáveis à tipificação penal

Criminologia
Questão para fixar
11 - (TJCE – 2018) – ADAPTADA. - Juiz substituto
A respeito da política criminal, da criminologia, da aplicação da lei penal e das funções
da pena, julgue os itens subsequentes.

I - Criminologia é a ciência que estuda o crime como fenômeno social e o criminoso como
agente do ato ilícito, não se restringindo à análise da norma penal e seus efeitos, mas
observando principalmente as causas que levam à delinquência, com o fim de possibilitar o
aperfeiçoamento dogmático do sistema penal.
II - A política criminal constitui a sistematização de estratégias, táticas e meios de controle
social da criminalidade, com o propósito de sugerir e orientar reformas na legislação
positivada
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Questão para fixar
12 - (PCSP – 2018) – ADAPTADA. - Papiloscopista policial
Em relação ao conceito e ao objeto de estudo da criminologia, julgue as seguintes
alternativas:

I - O atual estágio de desenvolvimento da criminologia exclui do seu conceito o estudo das
causas exclusivamente individuais para a prática dos crimes, substituindo-o pela análise
das dinâmicas sociais.
II - É uma ciência que tem por objetivo principal auxiliar a interpretação das normas
criminais, sob o ponto de vista dogmático.

Criminologia
Questão para fixar
13 - (PCSP – 2018) – Papiloscopista Policial.
Assinale a alternativa correta em relação ao método da criminologia.
A) A criminologia utiliza um método lógico, abstrato e dedutivo.
B) A criminologia limita interessadamente a realidade criminal (da qual, por certo, só tem uma imagem
fragmentada e seletiva), observando-a sempre sob o prisma do modelo típico estabelecido na norma jurídica.
C) A criminologia analisa dados e induz as correspondentes conclusões, porém suas hipóteses se verificam – e se
reforçam – sempre por força dos fatos que prevalecem sobre os argumentos puramente subjetivos.
D) A criminologia utiliza como método a ordenação e a orientação de suas conclusões com apoio em uma série de
critérios axiológicos (valorativos) fundados no dever-ser.
E) O método básico da criminologia é o dogmático; e seu proceder, o dedutivo sistemático.

Criminologia
Questão para fixar
14 - (PCSP – 2018) – ADAPTADA. Escrivão de Polícia
Marque certo ou errado.
Uma das finalidades da Criminologia, no seu atual estágio de desenvolvimento, é
questionar a própria existência de alguns tipos de crimes.
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Questão para fixar
15 - (PCMG – 2018) – ADAPTADA. Delegado de Polícia.
Marque certo ou errado.
A criminologia, como ciência, não pode trazer um saber absoluto e definitivo sobre o
problema criminal, senão um saber relativo, limitado, provisional a respeito dele, pois,
com o tempo e o progresso, as teorias se superam
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Questão para fixar
16 - (DPE/RS – 2018) – Defensor público.
O trecho abaixo integra uma letra musical do grupo Facção Central. Dentre as várias formas de interpretação
desse fragmento escrito, pode-se dizer que ele suscita a reflexão sobre as técnicas de prevenção dos delitos e
as formas alternativas de solução de conflitos.

“(...) Ocupamos os bondes dos 157 em transferência
Porque não fomos convidados pras feiras de ciência
Pela indução diária a trilha dos para-fal
Em vez de pena merecíamos perdão judicial.”
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Questão para fixar
16 - (DPE/RS – 2018) – Defensor público.
Com relação às funções da criminologia, e com base no trecho apresentado acima, é correto afirmar que
A) as situações de perdão judicial são vedadas às análises criminológicas.

B) a criminologia é uma matéria jurídica que veda reflexões teóricas sobre as realidades fáticas ou as narrativas
artísticas.
C) a identificação da autoria do crime, o isolamento do local do fato e a realização das perícias são abordagens
exclusivas da criminologia.
D) a reflexão suscitada é uma das funções da criminologia.
E) a criminologia se ocupa do “dever ser” e, por isso, representações sociais (como expressões artísticas) devem ser
excluídas de qualquer estudo.

Criminologia
Questão para fixar
17 - (PCBA – 2018) – ADAPTADA. Delegado de Polícia.
Marque certo ou errado.
A Política Criminal é uma disciplina que estuda estratégias estatais para atuação
preventiva sobre a criminalidade, e que tem como uma das principais finalidades o
estabelecimento de uma ponte eficaz entre a criminologia, enquanto ciência empírica, e o
direito penal, enquanto ciência axiológica.
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Questão para fixar
18 - (PCMA – 2018). Delegado de Polícia.
João nutria grande desejo por sua colega de turma, Estela, mas não era correspondido. Esse desejo transformouse em ódio e fez que João planejasse o estupro e o homicídio da colega. Para isso, ele passou a observar a rotina de
Estela, que trabalhava durante o dia e estudava com João à noite. Determinado dia, após a aula, em uma rua escura
no caminho de Estela para casa, João realizou seus intentos criminosos, certo de que ficaria impune, mas acabou
sendo descoberto e preso.
Com relação à situação hipotética descrita no texto 1A14AAA e às funções da criminologia, da política criminal e do
direito penal, assinale a opção correta.
A) O direito penal tem a função de analisar a forma como o crime foi cometido, bem como estudar os meios que
devem ser adotados com relação à pena e à ressocialização de João.
B) O direito penal é o responsável pelo diagnóstico do fenômeno dos crimes cometidos contra as mulheres.
C) A criminologia deverá analisar a conduta de João, subsidiando o juiz quanto ao arbitramento da pena.
D) A política criminal tem a função de propor medidas para a redução das condições que facilitaram o cometimento
do crime por João, como a urbanização e a iluminação de ruas.
E) A criminologia deverá indicar os trajetos que precisam de rondas policiais ou os locais para se instalarem postos
policiais.
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5. Objetos de estudo da criminologia

Criminologia
5. Objetos de estudo da criminologia
1) O delito

2) O delinquente
Objetos

3) A vítima

4) O controle social

Criminologia
MUDANÇAS FUNDAMENTAIS NO CONTROLE DA DESVIAÇÃO
1. Introdução do Estado

FASE 1 – Pré-Seculo XVIII

2. Lugar do controle
3. Objeto do controle
4. Visibilidade do controle

FASE 2 – Desde o Século XIX

5. Categorização e diferenciação dos desviados

6. Hegemonia da lei e do sistema de justiça penal
7. Dominação profissional
8. Objeto da intervenção

9. Teorias da pena
10. Formas de controle

FASE 3 – Desde meados do Século XX
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Questão para fixar
19 - (PCMG – 2018) – ADAPTADA. Delegado de Polícia.
Marque certo ou errado.
Uma das características que mais se destaca na moderna Criminologia é a progressiva
ampliação e problematização do seu objeto
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Questão para fixar
20 - (PCSP – 2018) – Investigador de Polícia
É correto afirmar que a Polícia Civil é uma
A) Polícia Administrativa, que integra o controle social formal.
B) Polícia Administrativa, que integra o controle social formal e informal.
C) Polícia Judiciária, que não integra o controle social.

D) Polícia Judiciária, que integra o controle social formal.
E) Polícia Judiciária, que integra o controle social informal.
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Questão para fixar
21 - (PCSP – 2018) – Investigador de Polícia
É correto afirmar que atualmente o objeto da criminologia está dividido em quatro
vertentes, a saber:

A) vítima, criminoso, polícia e controle social.
B) polícia, ministério público, poder judiciário e controle social.
C) crime, criminoso, vítima e controle social.
D) polícia, ministério público, poder judiciário e sistema prisional.
E) forças de segurança, criminoso, vítima, controle social.
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Questão para fixar
22 - (PCES – 2019) – Delegado de Polícia
“A vítima do delito experimentou um secular e deliberado abandono. Desfrutou do máximo protagonismo [...]
durante a época da justiça privada, sendo depois drasticamente “neutralizada” pelo sistema legal moderno
[...]” (MOLINA, Antonio Garcia-Pablos de; GOMES, Luiz Flávio, 2008, p. 73). A Vitimologia impulsionou um
processo de revisão científica do papel da vítima no fenômeno delitivo. Leia as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa INCORRETA sobre o tema.
A) A vitimologia ocupa-se, sobretudo, do estudo sobre os riscos de vitimização, dos danos que sofrem as vítimas
como consequência do delito assim como da posterior intervenção do sistema legal, dentre outros temas.
B) A criminologia tradicional desconsiderou o estudo da vítima por considerá-la mero objeto neutro e passivo, tendo
polarizado em torno do delinquente as investigações sobre o delito, sua etiologia e prevenção.
C) Os pioneiros da vitimologia compartilhavam uma análise etiológica e interacionista, sendo que suas tipologias
ponderavam sobre o maior ou menor grau de contribuição da vítima para sua própria vitimização.
D) A Psicologia Social destacou-se como marco referencial teórico às investigações vitimológicas, fornecendo
modelos teóricos adequados à interpretação e explicação dos dados.
E) O redescobrimento da vítima e os estudos científicos decorrentes se deram a partir da 1ª (Primeira) Guerra
Mundial em atendimento daqueles que sofreram com os efeitos dos conflitos e combates.
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Questão para fixar
23 - (PCES – 2019) – Delegado de Polícia
O estudo da pessoa do infrator teve seu protagonismo durante a fase positivista na evolução histórica da
Criminologia. Assinale, dentre as afirmativas abaixo, a que descreve corretamente como a criminologia
tradicional o examina.
A) A criminologia tradicional examina a pessoa do infrator como uma realidade biopsicopatológica, considerando o
determinismo biológico e social.
B) A criminologia tradicional examina a pessoa do infrator como um incapaz de dirigir por si mesmo sua vida,
cabendo ao Estado tutelá-lo.
C) A criminologia tradicional examina a pessoa do infrator como uma unidade biopsicossocial, considerando suas
interdependências sociais.
D) A criminologia tradicional examina a pessoa do infrator como um sujeito determinado pelas estruturas
econômicas excludentes, sendo uma vítima do sistema capitalista.
E) A criminologia tradicional examina a pessoa do infrator como alguém que fez mau uso da sua liberdade embora
devesse respeitar a lei.
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Questão para fixar
24 - (PCES – 2019) – Delegado de Polícia
Marque certo ou errado:
Após os inúmeros equívocos e abusos cometidos a partir das visões lombrosianas, a
criminologia moderna afastou-se do estudo sobre o criminoso, pois funda-se em conceitos
democráticos e respeita os direitos fundamentais da pessoa humana.
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Questão para fixar
25 – (PCSP - 2018) – Agente policial
Marque certo ou errado:
A criminologia extrapola a análise do controle social formal do crime, preocupando-se também
com os sistemas informais, e, sob um ponto de vista crítico, pode até mesmo defender a
extinção de alguns crimes para determinadas condutas.
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Questão para fixar
26 – (PCSP - 2018) – Agente de telecomunicações policial
É correto afirmar que o controle social formal é representado, entre outras, pelas
seguintes instâncias:
A) Igreja, Família e Opinião Pública.
B) Escola, Igreja e Polícia.
C) Forças Armadas, Polícia e Escola.
D) Polícia, Forças Armadas e Ministério Público.
E) Família, Escola e Ministério Público.
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Questão para fixar
27 – (PCSP - 2018) – Escrivão de polícia
O objeto de estudo da Criminologia que mais traduz a função exercida pela polícia
judiciária é
A) a vítima.
B) o criminoso.
C) o autor do fato.
D) o crime.
E) o controle social.
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Questão para fixar
28 – (PCBA - 2018) – ADAPTADA. - Delegado de Polícia
Marque certo ou errado:

As teorias criminológicas da integração ou do consenso apontam o sistema de justiça criminal
como fator que pode aprofundar a criminalidade, deslocando o problema criminológico do
plano da ação para o da reação.
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Questão para fixar
29 – (DPU - 2017) – ADAPTADA. - Defensor Público Federal
Marque certo ou errado:

O desvio ou o delito, objetos da criminologia, devem ser abordados, primordialmente, como
um comportamento individual do desviante ou delinquente; em segundo plano, analisam-se as
influências ambientais e sociais.

