08/04/2019

DISCIPLINA: Criminologia
1 – (FUMARC - ESCRIVÃO DE POLÍCIA - 2018): A respeito dos objetos da Criminologia, o
conceito de delito para a Criminologia é o mesmo para o Direito Penal, razão pela qual tais
disciplinas se mostram complementares e interdependentes.____

2 – (CESPE - Delegado de Polícia - 2018): Conforme o conceito de delito na criminologia, o
feminicídio caracteriza-se como um crime por ser um fato típico, ilícito e culpável.____

3 – (FUMARC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – 2018): De acordo com a teoria da ecologia criminal
formulada pela Escola de Chicago, é correto afirmar que com as transformações muito
profundas na cidade, o papel de controle social informal desempenhado pela vizinhança
continua a manter o controle da criminalidade. Apesar da fragmentação do controle social
formal, a família, a igreja, a escola, o local de trabalho, os clubes de serviço conseguem
refrear as condutas humanas.____

4 – (CESPE – DELEGADO DE POLÍCIA – 2018 - Adaptada): De acordo com estudos
vitimológicos, a diferença entre os crimes sexuais praticados e os comunicados às agências
de controle social é de aproximadamente 90%. Esse fenômeno, de apenas uma parcela dos
crimes reais ser registrada oficialmente pelo Estado, é o que a criminologia chama de cifra
negra da criminalidade.____

5 – (FCC – CÂMARA LEGISLATIVA-DF - 2018): A chamada criminalidade do colarinho
branco foi assim designada de forma pioneira no âmbito da teoria criminológica da associação
diferencial, a partir da obra Shutterland.____

6 – (CESPE – DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL - 2018): Para a teoria da reação social, o
delinquente é fruto de uma construção social, e a causa dos delitos é a própria lei; segundo
essa teoria, o próprio sistema e sua reação às condutas desviantes, por meio do exercício de
controle social, definem o que se entende por criminalidade.____

7 – (MPDFT – PROMOTOR DE JUSTIÇA – 2011): A teoria preventiva especial positiva atribui à
pena a função declarada de ressocializar o agente, o que o faz por meio da inocuização.____

8 – (MPDFT – PROMOTOR DE JUSTIÇA – 2011): A prevenção geral negativa, por meio da
punição do autor do delito, tem por propósito desmotivar outros membros da sociedade a
realizarem condutas similares.____

9 – (CESPE – DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL - 2018): Conforme a teoria ecológica, crime é
um fenômeno natural e o criminoso é um delinquente nato possuidor de uma série de
estigmas comportamentais potencializados pela desorganização social.____

10 – (FUMARC – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL - 2018): A particularidade essencial da
vitimologia reside em questionar a aparente simplicidade em relação à vítima e mostrar, ao
mesmo tempo, que o estudo da vítima é complexo, seja na esfera do indivíduo, seja na
interrelação existente entre autor e vítima.____

11 – (UEG - DELEGADO DE POLÍCIA GO – 2018): Sobre o labelling approach e sua influência
sobre o pensamento criminológico do século XX, constata-se que o sistema penal é
entendido como um processo articulado e dinâmico de criminalização.____

12 – (VUNESP – DELEGADO DE POLÍCIA – 2018): No que concerne às Escolas Penais, é
correto afirmar que a “Positiva” entende que o crime deriva de circunstâncias biológicas ou
sociais, tendo sido defendida por Feuerbach.____

13 – (VUNESP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – 2018): Segundo a doutrina dominante,
Criminologia é uma ciência que se serve do método empírico.____

14 – (VUNESP – DELEGADO DE POLÍCIA – 2018): A instalação, na cidade de São Paulo, de
câmeras de videomonitoramento que possuem a funcionalidade de leitura de placas de
veículos e cruzamento com banco de dados criminais, com o objetivo de identificar veículos
utilizados ou que foram objeto da prática de crimes pode ser definida, no âmbito do conceito
de Estado Democrático de Direito e dos modernos conceitos de prevenção criminal do crime,
como uma medida prioritariamente de prevenção PRIMÁRIA. ____

15 – (UEG - DELEGADO DE POLÍCIA GO – 2018): O labelling approach recebeu influência
decisiva de correntes de origem fenomenológica, tais como o interacionismo simbólico e o
behaviorismo. ____
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