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TEMA: Criminologia (temas diversos)
Gabarito Comentado

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.
GABARITO: E - Errada

O Direito Penal ocupa-se do crime enquanto NORMA, já a Criminologia ocupa-se
do crime enquanto FATO. No Direito Penal, o conceito de delito se identifica com
a previsão legal, tendo em vista os princípios norteadores do balizamento
delitivo (taxatividade, anterioridade, legalidade). Já para a Criminologia, o
conceito de delito possui uma série de requisitos para serem adimplidos:
(i) Incidência massiva na população: O crime não pode ser um fato isolado
(ii) Incidência aflitiva do fato praticado: Tem que ser algo que cause dor,
angústia.
(iii) Persistência espaço temporal: Tem que acontecer com certa regularidade
(iv) Inequívoco consenso acerca de sua etiologia e técnicas de intervenção
eficaz

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.
GABARITO: E - Errada
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Para o saber criminológico, delito é toda conduta com incidência massiva na
sociedade, capaz de causar dor, aflição e angústia (incidência aflitiva), com
persistência espaço-temporal e que se tenha um inequívoco consenso a respeito
de suas causas e suas possíveis punições.

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.
GABARITO: E - Errado

A escola de Chicago inicia um processo que abrange estudos em antropologia
urbana, tem no meio urbano seu foco de análise principal, constatando a
influência do meio ambiente na conduta delitiva fazendo um paralelo entre o
crescimento das cidades e o consequente aumento da criminalidade. Envolve
estudos relacionados ao surgimento de favelas e à proliferação do crime e da
violência ante o aumento populacional, marcante no início do século XX. É a
única teoria sociológica criada por jornalistas cujo nome homenageia um grupo
de professores e pesquisadores da Universidade de Chicago, surgido na década
de 1920. A escola de Chicago é considerada a principal escola criminológica do
Brasil.

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.
GABARITO: C - Correta

Cifra negra: ausência de registro do crime perante as autoridades ou agências
do controle social formal.
Cifra cinza: crime comunicado pela vítima, mas a persecução penal não
prosseguiu por desistência da vítima;
Cifra dourada: crimes praticados pela elite (colarinho branco), não reportados
às instâncias do controle social formal;
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Cinza amarela: crimes praticados pelo abuso de autoridade e não reportados às
instâncias do controle social formal;
Cinza verde: crimes praticados contra o meio ambiente e não reportados às
instâncias do controle social formal.

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.
GABARITO - C -Correta

A partir da obra de Sutherland, os crimes de colarinho branco ganharam
destaque em razão da teoria da "associação diferencial". Nessa teoria, a pessoa
aprende a ser criminoso em face do contato com pessoas que se dedicam as
atividades criminosas. Sendo assim, ao levarem-se em conta as pessoas de alta
classe social - empresários e políticos - que inseridos num ambiente de
corrupção acabam delinquindo, tem-se os denominados crimes de colarinho
branco.

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.
GABARITO: C - Correta

Teoria da reação social ou Labeling approach ou Teoria do Etiquetamento
afirma que a criminalidade é incentivada pelo próprio controle social,Uma vez
considerado criminoso, o indivíduo recebe do estado e da sociedade um rótulo
uma Etiqueta e para sempre será considerado infrator.
Diz
que
o
criminoso
nada
mais
é
do
que
o indesejado,
selecionado e etiquetado pelos dominantes do sistema, esses dominantes além
de serem responsáveis pelo controle político e legislativo, também acabam
sendo responsáveis pelos meios de investigação, comunicação e etc, assim
controlando a opinião da maioria.
Essa maioria controlada por poucos também contribui para o processo de
criminalização e tudo isso torna o direito penal uma ferramenta de controle
social. Por tais fenômenos, o conceito de criminoso pode variar de acordo com o
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sistema de produção na qual está atrelado o sistema punitivo. Essa escola faz
parte da Teoria do Conflito.

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.
GABARITO: E - Errada

A Teoria Preventiva Especial ou Teoria da Prevenção Especial dirige a sua
atenção ao delinquente individualmente, esperando que a pena tenha um
efeito ressocializador, intimidatório ou inocuizante. Pode ser:
1)
2)

Teoria da Prevenção Especial Positiva: ressocialização e intimidação.
Teoria da Prevenção Especial Negativa: inocuização.

Sendo assim, a inocuização refere-se à Teoria da Prevenção Especial Negativa.

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.
GABARITO: C - Certo

A Prevenção Geral Negativa trabalha com a noção de coação psicológica
(FEUERBACH). Visa, com a aplicação da pena, desestimular os demais membros
da sociedade, para fazer com que não pratiquem delitos.

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.
GABARITO: E - Errada

A teoria ecológica, ou da desorganização espacial, defende que o progresso
leva a criminalidade aos grandes centros urbanos. Propõe que a estabilidade e a
integração contribuem para a ordem social, e a ausência de integração entre os
indivíduos contribuem para índices mais elevados de criminalidade.
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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.
GABARITO: C - Correta

A vitimologia, contemporaneamente tratada como uma ciência apartada da
criminologia, portanto, não se cinge a apenas um segmento dessa, busca
desvendar a simplicidade da vítima no fato criminoso, conjugar investigações
anímicas, estruturais e sociais visando a prospectar um protagonismo moderado
da vítima, a qual, por tanto tempo, foi mensurada como apenas um objeto no fato
criminoso, tendo agora destaque quanto à analise da perspectiva delitiva, bem
como a adoção de medidas de profiláticas quanto ao delito.

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.
GABARITO: C - Correta

O sistema penal não se reduz ao complexo estático das normas penais, mas é
concebido como um processo articulado e dinâmico de criminalização ao qual
concorrem todas as agências de controle social formal e informal.

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.
GABARITO: E - Errada

A escola positiva defende interação “Biopsicossocial” (o crime deriva da
interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais). Pensamento difundido
por Enrico Ferri.

13 – (VUNESP – PAPILOSCOPISTA POLICIAL – 2018): Segundo a doutrina dominante,
Criminologia é uma ciência que se serve do método empírico.
GABARITO: C - Correta
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Criminologia: é uma ciência empírica (observação, experiência vivida)
e interdisciplinar (mais de uma disciplina) – não é uma ciência exata. Tem
como objetos/vertentes: o crime/delito, o criminoso/delinquente, a vítima e
o controle social.

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.
GABARITO: E - Errada

O correto seria Prevenção Secundária. Esta é o conjunto de ações policiais e
políticas públicas dirigidas aos grupos da sociedade (e não a indivíduo
determinado) que apresentam o maior risco de sofrer ou praticar o delito. Atua
no momento posterior ao crime ou em sua iminência. Refere-se a instrumentos
preventivos de curto a médio prazo.
Já a primária, cinge-se na conscientização social através de políticas públicas,
especialmente educação, saúde, moradia, emprego e lazer (enfoque etiológico),
formando cidadãos para que não compactuem com tentações que levam a uma
vida desregrada. A
 tua na origem da criminalidade, neutralizando o delito antes
que aconteça. Diz respeito a
 instrumentos preventivos de médio a longo prazo.

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.
GABARITO: E - Errada

Os interacionistas negavam a realidade fenomênica do desvio, como também
toda a realidade estrutural (social, econômica e política) na explicação do
comportamento desviante. Ao passo que, pela Teoria Behaviorista, o meio
ambiente é responsável pela conduta humana podendo-se modificar o indivíduo
a partir da mudança do meio ambiente.
Obrigada por participar!
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