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1 – INTRODUÇÃO
Olá, pessoal, tudo bem?
Meu nome é Vinícius de Oliveira, sou Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil desde
2010, e Analista do Passo Estratégico de Criminologia.
Creio que muitos de vocês já conheçam o Passo , no entanto vamos aproveitar esse
relatório inicial para darmos uma breve visão do que é e de como o Passo pode te ajudar
no caminho até a conquista do cargo público.
O Passo Estratégico é uma ferramenta de orientação e estratégia de estudo, que traz a
estatística de cobrança em provas anteriores de todas as disciplinas exigidas no edital do
concurso, através da qual o aluno consegue enxergar com clareza quais assuntos do edital
costumam ser mais cobrados e com qual profundidade é feita essa cobrança.
Acreditem, em algumas provas o estudo de 3 ou 4 pontos (não falo de itens do edital e sim
de pontos – subitens) pode garantir de 70 a 80% de rendimento na disciplina. É esse tipo de
percepção que buscamos proporcionar.
Além disso, o Passo Estratégico também trará simulados periódicos com questões inéditas
e será uma grande ferramenta para que o aluno possa orientar as suas futuras revisões da
disciplina. Em suma, o Passo servirá como um roteiro para a preparação dos alunos
iniciantes e como um bom plano de revisão para os mais experientes!
Por fim, é importante ter em mente que o material do Passo Estratégico
estudo do conteúdo regular da disciplina. Portanto, esse material deverá
forma complementar ao estudo regular, preponderantemente para
aprimoramento final e para identificar o que não poderá de jeito e hu
ou deixado para trás, tudo bem?

não substitui o
ser utilizado de
revisões, para
ser esquecido

Vamos ao relatório?
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2 – ANÁLISE ESTATÍSTICA
Antes de iniciarmos a análise estatística propriamente dita, achamos interessante neste
primeiro relatório fazer alguns esclarecimentos acerca dos critérios adotados para o
levantamento e manipulação dos dados estatísticos.
Como primeiro ponto, é importante delimitar a amostra utilizada para realizar a presente
análise. Foram selecionadas basicamente as provas para a área policial e de segurança
realizadas nos últimos 7 anos pela banca Vunesp.
No que diz respeito aos dados em si, a disciplina foi dividida em 4 tópicos (o que resulta em
uma distribuição projetada de 25% para cada tópico), aglomerados conforme a incidência e
correlação a fim de serem elaborados os relatórios abordando todo o conteúdo
programático.
Vejamos como a VUNESP cobrou o assunto Conceito, método, objeto e finalidade da
Criminologia nos últimos 7 anos.
Assunto
Conceito, método, objeto e finalidade da Criminologia
Total
Média

Questões
65
194
48,50

Incidência
33,51%
100%
25%

Na tabela acima são quantificadas as questões que cobraram o assunto em relação ao
número total de questões analisadas. O tópico Conceito, método, objeto e finalidade da
Criminologia apresenta uma incidência acima da média! A bem da verdade, estamos
tratando do assunto mais comum em todas as provas analisadas!
Com base nos dados históricos acima, podemos concluir que assunto Conceito, método,
objeto e finalidade da Criminologia deve ter seu estudo priorizado!
Dentro do assunto Conceito, método, objeto e finalidade da Criminologia, a distribuição
dos subtópicos ficou assim:
1
2
3
4
5
6
7
8

Assunto
Método
Objeto
Controle da Criminalidade
Finalidade
Reação ao Delito
Criminologia Geral e Criminologia Clínica
Crime como fenômeno social
Etiologia criminal
Total
Média

Questões
21
13
9
7
5
4
4
2
65
8,13

Incidência
32,31%
20,00%
13,85%
10,77%
7,69%
6,15%
6,15%
3,08%
100%
12,50%
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3 – ANÁLISE DAS QUESTÕES
Nesta seção faremos a análise de algumas questões de provas anteriores e buscaremos as
características que nos ajudem a entender a forma como a banca cobra esse tópico.

3.1 – CONCEITO, MÉTODO, OBJETO E FINALIDADE DA CRIMINOLOGIA
1. (VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2018)
Com relação ao método, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência do
a) dever ser, teorética (observação da realidade), que se vale do método indutivo,
utilizando-se de métodos biológico e sociológico.
b) ser, empírica (observação da realidade), que se vale do método indutivo, utilizandose de métodos biológico e sociológico.
c) dever ser, conceitual e abstrata, que se vale exclusivamente do método indutivo.
d) dever ser, teorética e especulativa, que se vale do método indutivo, utilizando-se de
métodos biológico e sociológico.
e) ser, empírica e teorética (observação da realidade), que se vale exclusivamente do
método indutivo.
2. (VUNESP / PC-SP – Escrivão de Polícia - 2014)
Conceitua-se a criminologia, por ser baseada na experiência e por ter mais de um
objeto de estudo, como uma ciência
a) abstrata e imensurável.
b) biológica e indefinida.
c) empírica e interdisciplinar.
d) exata e mensurável.
e) humana e indefinida.
Comentários
A letra b) está correta. A criminologia é uma ciência empírica, baseada na experiência e
observação, utilizando-se dos métodos biológico e sociológico. Enxerga o crime como um
fato. É uma ciência do "ser". Utiliza uma metodologia predominantemente experimental,
naturalística e indutiva.
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A criminologia é também uma ciência interdisciplinar, como decorrência de sua própria
consolidação histórica, tendo em vista da influência de outras ciências tais como a
sociologia, a psicologia, o direito, a medicina legal etc.
Portanto, a criminologia não é uma ciência do dever ser , normativa, teorética, conceitual,
abstrata ou especulativa.
Gabarito: 1) B; 2) C.
3. (VUNESP / PC-SP – Auxiliar de Papiloscopista Policial - 2018)
Assinale a alternativa correta em relação ao método da criminologia.
a) A criminologia utiliza um

odo

o, abstrato e dedutivo.

b) A criminologia limita interessadamente a realidade criminal (da qual, por certo, s
tem uma imagem fragmentada e seletiva), observando-a sempre sob o prisma do
modelo
o estabelecido na norma r d a
c) A criminologia analisa dados e induz as correspondentes o
s es, or
suas
eses se verificam – e se re or a – sempre por or a 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 s r e de r r os a o
os (valorativos) fundados no dever-ser.
e) O
ss e

odo
o

s o da criminologia

o do

o e seu proceder, o dedutivo

Comentários
A alternativa correta é a letra c), que afirma que 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.
Vamos agora corrigir as demais alternativas:
a) A criminologia utiliza um método lógico, abstrato e dedutivo empírico e indutivo.
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 interdisciplinar.
d) A criminologia utiliza como método a ordenação e a orientação de suas conclusões com
apoio em uma série de critérios axiológicos (valorativos) empíricos (biológicos e
sociológicos) fundados no dever-ser ser .
e) O método básico da criminologia é o dogmático empírico; e seu proceder, o dedutivo
sistemático indutivo.
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Gabarito: C
4. (VUNESP / PC-SP – Escrivão de Polícia - 2018)
Assinale a alternativa correta em relação ao conceito, método, objeto ou finalidade da
Criminologia.
a) A finalidade precípua da Criminologia é fundamentar a tipificação criminal das
condutas e as respectivas penas.
b) A vítima, primeiro objeto a ser estudado pela Criminologia, deixou de ser interesse
dessa ciência a partir do surgimento da vitimologia.
c) Uma das finalidades da Criminologia, no seu atual estágio de desenvolvimento, é
questionar a própria existência de alguns tipos de crimes.
d) Criminologia é uma ciência auxiliar do Direito Penal e a ele se circunscreve, visto
ocupar-se das consequências dele decorrentes.
e) Por ser uma categoria jurídica, o crime não é objeto de estudo da Criminologia, que
se ocupa de seus efeitos.
Comentários
Vamos analisar cada uma das alternativas:
a) ERRADA. A tipificação criminal das condutas e as respectivas penas é finalidade do Direito
Penal, e não da Criminologia. Por isto a letra a) está errada.
b) ERRADA. O primeiro objeto a ser estudado pela Criminologia foi o crime (Escola Clássica),
seguido do criminoso (Escolas Positivas), para só ser estudada a vítima (Vitimologia) e os
mecanismos de controle social.
c) CORRETA. Inicialmente, a criminologia buscava essencialmente explicar a origem da
delinquência por meio de métodos científicos.
Na atualidade, porém, a criminologia ampliou seu foco para as críticas e sugestões de
estratégias para o controle da criminalidade, coincidindo em parte com os objetivos da
política criminal.
Desse modo, pode-se dizer que a criminologia contemporânea orienta a política criminal na
prevenção especial e direta dos crimes socialmente relevantes, na intervenção relativa às
suas manifestações e aos seus graves efeitos sociais, o que o questionamento da própria
existência de alguns tipos de crimes.
d) ERRADA. A criminologia é uma ciência autônoma e, portanto, não se circunscreve ao
Direito Penal, ainda que se ocupe das consequências dele.
e) ERRADA. O crime é sim um dos objetos da criminologia, que o entende como um
fenômeno social, e não só como uma categoria jurídica.
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Gabarito: C
5. (VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2013)
Os objetos de estudo da moderna Criminologia são:
a) a vítima e o delinquente.
b) o crime, o criminoso, a vítima e o controle social.
c) o delito e o delinquente.
d) o problema social, suas causas biológicas e o mimetismo.
e) o crime e os fatores biopsicológicos decorrentes de sua prática.
Comentários
Esses quatros elementos devem estar totalmente sedimentados para fins de prova: a
criminologia se ocupa do estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social do
delito.
Gabarito: B
6. (VUNESP / PC-SP – Escrivão de Polícia - 2018)
O objeto de estudo da Criminologia que mais traduz a função exercida pela polícia
judiciária é
a) o controle social.
b) o autor do fato.
c) a vítima.
d) o criminoso.
e) o crime.
7. (VUNESP / PC-SP – Papiloscopista Policial - 2018)
A polícia, o ministério público, o poder judiciário e o sistema penitenciário são
instituições encarregadas de exercer o controle social
a) primário.
b) formal.
c) informal.
d) terciário.
e) secundário.
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Comentários
A Polícia Judiciária, que inclui a Polícia Civil, é uma das instâncias políticas do Estado no
controle social formal, tal qual o Ministério Público, o Poder Judiciário, as Forças Armadas, a
Administração Penitenciária etc.
Já o controle social informal constitui-se de órgãos da sociedade civil, tais quais família,
escola, ambiente de trabalho etc.
Gabarito: 6) A; 7) B.
8. (VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2014)
É órgão da segunda seleção da instância formal de controle social:
a) Ministério Público.
b) Polícia Judiciária.
c) Poder Judiciário.
d) Administração Penitenciária.
e) Polícia Administrativa.
Comentários
Dentro do controle formal, pode-se elencar as seleções ou fases das instituições, de acordo
com o momento em que passam a atuar na persecução penal. São elas:
 1ª seleção (fase): Polícia

 2ª seleção (fase): Ministério Público
 3ª seleção (fase): Poder Judiciário.
Gabarito: A
9. (VUNESP / PC-SP – Auxiliar de Necropsia - 2013)
Para a Criminologia, o crime é um fenômeno
a) filosófico.
b) normativo.
c) social.
d) penal.
e) jurídico.
Comentários
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A criminologia analisa a conduta antissocial, suas causas geradoras, o efetivo tratamento
dado ao delinquente visando sua não reincidência, bem como as falhas nos mecanismos de
prevenção.
Assim, para a criminologia, o crime é um fenômeno social, comunitário, o que relativiza o
próprio conceito de crime.
Gabarito: C
10.(VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2014)
Segundo a doutrina dominante, a criminologia é uma ciência aplicada que se subdivide
em dois ramos: a criminologia
que consiste na sistematização, comparação e
classificação dos resultados obtidos no âmbito das ciências criminais acerca do seu
objeto; e a criminologia
que consiste na aplicação dos conhecimentos
teóricos daquela para o tratamento dos criminosos.
==0==

a) prática … social
b) comparativa … observativa
c) geral … clínica
d) individual … científica
e) metódica … particular.
Comentários
A doutrina majoritária subdivide a criminologia em dois ramos: criminologia geral e
criminologia clínica.
A criminologia geral consiste na sistematização, comparação e classificação dos resultados
obtidos no âmbito das ciências criminais acerca do crime, criminoso, vítima, controle social
e criminalidade.
A criminologia clínica consiste na aplicação dos conhecimentos teóricos da criminologia
geral para o tratamento dos criminosos.
Gabarito: C
11.(VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2014)
A ciência que estuda a criminogênese é chamada de
a) ciência política.
b) ciência pública.
c) sociologia individual.
d) etiologia criminal.
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e) ciência jurídica.
Comentários
Criminogênese diz respeito à origem do crime.
Etiologia, por sua vez, é um ramo de estudo destinado a pesquisar a origem e a causa de
um determinado fenômeno.
Portanto, a etiologia criminal estuda as origens e causas do fenômeno criminal, ou seja, a
criminogênese.
Gabarito: D
12.(VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2014)
O modelo de resposta ao delito que foca na punição do criminoso, proporcional ao
dano causado, mediante um Estado atuante e intimidatório, denomina-se
a) padrão consensual.
b) modelo ressocializador.
c) modelo segregador.
d) padrão associativo.
e) modelo dissuasório.
Comentários
O modelo dissuasório é inerente ao Direito Penal clássico, que estabelece uma polarização
entre o Estado e o infrator. A repressão se dá por meio da punição ao agente criminoso, o
que serve de exemplo ao restante da sociedade, a fim de se dissuadir comportamentos
semelhantes.
Gabarito: E
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4 – DESTAQUES

Sobre o método da criminologia, é preciso saber que:

 É uma ciência empírica, baseada na experiência e observação;
 É uma ciência do "ser";

 Enxerga o crime como um fato;

 Vale-se dos métodos biológico e sociológico;

 Utiliza uma metodologia predominantemente indutiva;

 É uma ciência interdisciplinar, influenciada por outras ciências tais como a
sociologia, a psicologia, o direito, a medicina legal etc;
 É uma ciência autônoma.

O objeto da criminologia contemporânea é constituído pelos seguintes
elementos:
 crime

 criminoso
 vítima

 controle social

Controle Social
O controle social formal é constituído pela Polícia, Ministério Público, Poder
Judiciário, Forças Armadas, Administração Penitenciária etc.
Já o controle social informal constitui-se de entidades da sociedade civil, tais
quais família, escola, ambiente de trabalho etc.
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Seleções do Controle Social Formal
O controle social formal pode ser subdividido em seleções ou fases, de acordo
com o momento em que a respectiva instituição passa a atuar na persecução
penal. São elas:
 1ª seleção (fase): Polícia

 2ª seleção (fase): Ministério Público
 3ª seleção (fase): Poder Judiciário.

Sobre a finalidade da criminologia, podemos dizer que busca a explicação e a
prevenção do crime, bem como a intervenção na pessoa do infrator e avaliação
dos diferentes modelos de resposta ao crime.

OBJETIVOS DA CRIMINOLOGIA CONTEMPORÂNEA

 Prevenção Delitiva

 Reparação do dano à vítima

 Ressocialização do delinquente

Para a criminologia, o crime é um fenômeno social.

A etiologia criminal estuda as origens e causas do crime (criminogênese).
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Criminologia X Direito Penal X Política Criminal
Criminologia: ciência autônoma, empírica e interdisciplinar. Retrata o delito
enquanto fato, perquirindo as suas origens, razões da sua existência, os seus
contornos e forma de exteriorização. É uma ciência crítica ao Direito Penal.
Direito Penal: ciência normativa, que entende o crime como uma conduta
anormal, que enseja punição. Conceitua o crime como conduta (ação ou omissão)
típica, antijurídica e culpável.
Política Criminal: tem a finalidade de pensar as estratégias e meios de controle
social da criminalidade (caráter teleológico). É uma ciência de fins e meios,
orientada à avaliação da legislação positivada.

Inicialmente, a criminologia buscava essencialmente explicar a origem da
delinquência por meio de métodos científicos.
Na atualidade, porém, a criminologia ampliou seu foco para as críticas e
sugestões de estratégias para o controle da criminalidade, coincidindo em parte
com os objetivos da política criminal.
Assim, a criminologia contemporânea tem a função de orientar a política criminal
(prevenção especial e direta nos crimes socialmente relevantes) e a política social
(prevenção geral e indireta das ações e omissões que, embora não previstas como
crime, merecem reprovação máxima).

Ramos da Criminologia
A criminologia geral consiste na sistematização, comparação e classificação dos
resultados obtidos no âmbito das ciências criminais acerca do crime, criminoso,
vítima, controle social e criminalidade.
A criminologia clínica consiste na aplicação dos conhecimentos teóricos da
criminologia geral para o tratamento dos criminosos.
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TEORIA DA REAÇÃO SOCIAL
Modelo dissuasório (Direito Penal clássico): há a polarização entre o Estado e o
infrator. A repressão se dá por meio da punição ao agente criminoso, o que serve
de exemplo ao restante da sociedade, a fim de se dissuadir comportamentos
semelhantes.
Modelo ressocializador: voltado à vida e à pessoa do infrator, indo além da
punição, possibilitando-lhe a reinserção social.
Modelo restaurador (integrador): recebe também a denominação de "justiça
restaurativa" e procura restabelecer o status quo ante, visando a reeducação do
infrator, a assistência à vítima e o controle social.
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5 – QUESTIONÁRIO DE REVISÃO
Nesta seção, iremos apresentar os principais pontos do tópico organizados em forma de
questionário com o objetivo de servir como orientação de estudo. A ideia é que cada
pergunta sirva como uma etapa do roteiro de revisão para o aluno. Assim, tendo
encontrado as respostas para as questões apresentadas, o aluno terá percorrido as partes
mais relevantes desse assunto. Funciona, portanto, como um checklist, com respostas
simples.

1. O que caracteriza o método do qual se vale a criminologia?
2. Qual é o objeto da criminologia?
3. Quais instâncias constituem os controles sociais formal e informal?
4. Quais as fases do controle social formal?
5. Como pode ser descrita a finalidade da criminologia e como ela se relaciona com as
políticas criminal e social?
6. Quais são os objetivos da criminologia contemporânea?
7. A criminologia entende o crime como um fenômeno jurídico?
8. Diferencie a criminologia do Direito Penal.
9. Diferencia a criminologia geral da criminologia clínica.
10.O modelo de resposta ao delito da criminologia coincide com o do Direito Penal
clássico?
-------------
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1. O que caracteriza o método do qual se vale a criminologia?
A criminologia é uma ciência empírica, baseada no "ser". Utiliza uma metodologia
predominantemente indutiva, sob as perspectivas biológica e sociológica.
É uma ciência interdisciplinar e autônoma.
2. Qual é o objeto da criminologia?
O objeto da criminologia contemporânea é constituído pelo delito e suas circunstâncias,
pelo delinquente, pela vítima e pelo controle social.
3. Quais instâncias constituem os controles sociais formal e informal?
O controle social formal é constituído pela Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário,
Forças Armadas, Administração Penitenciária etc.
Já o controle social informal constitui-se por entidades da sociedade civil, tais quais família,
escola, ambiente de trabalho etc.
4. Quais as fases do controle social formal?
O controle social formal pode ser subdividido em seleções ou fases, sendo a 1ª seleção
(fase) representada pela Polícia, a 2ª seleção (fase) pelo Ministério Público e a 3ª seleção
(fase) pelo Poder Judiciário.
5. Como pode ser descrita a finalidade da criminologia e como ela se relaciona com as
políticas criminal e social?
A criminologia tem como finalidade a explicação e a prevenção do crime, bem como a
intervenção na pessoa do infrator e avaliação dos diferentes modelos de resposta ao crime.
Assim, a criminologia contemporânea tem a função de orientar a política criminal
(prevenção especial e direta nos crimes socialmente relevantes) e a política social
(prevenção geral e indireta das ações e omissões que, embora não previstas como crime,
merecem reprovação máxima).
6. Quais são os objetivos da criminologia contemporânea?
A criminologia contemporânea se preocupa com a prevenção delitiva, a reparação do dano
à vítima e a ressocialização do delinquente.
7. A criminologia entende o crime como um fenômeno jurídico?
Não, para a criminologia, o crime é um fenômeno social.
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8. Diferencie a criminologia do Direito Penal.
A criminologia é uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar. Retrata o delito
enquanto fato, perquirindo as suas origens, razões da sua existência, os seus contornos e
forma de exteriorização. É uma ciência crítica ao Direito Penal.
O Direito Penal é uma ciência normativa, que entende o crime como uma conduta anormal,
que enseja punição. Conceitua o crime como conduta (ação ou omissão) típica, antijurídica
e culpável.
9. Diferencia a criminologia geral da criminologia clínica.
A criminologia geral consiste na sistematização, comparação e classificação dos resultados
obtidos no âmbito das ciências criminais acerca do crime, criminoso, vítima, controle social
e criminalidade.
A criminologia clínica consiste na aplicação dos conhecimentos teóricos da criminologia
geral para o tratamento dos criminosos.
10.O modelo de resposta ao delito da criminologia coincide com o do Direito Penal
clássico?
Não. O Direito Penal clássico se vale do modelo dissuasório, no qual ocorre a polarização
entre o Estado e o infrator, sendo o castigo utilizado como reprimenda penal, o que serve
de exemplo ao restante da sociedade, a fim de se dissuadir comportamentos semelhantes.
O modelo criminológico contemporâneo é predominantemente restaurador (integrador). É
conhecido como "justiça restaurativa" e procura restabelecer o status quo ante, por meio
da reeducação do infrator, da assistência à vítima e do controle social.
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6 – LISTA DAS QUESTÕES ANALISADAS
6.1 – CONCEITO, MÉTODO, OBJETO E FINALIDADE DA CRIMINOLOGIA
1. (VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2018)
Com relação ao método, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência do
a) dever ser, teorética (observação da realidade), que se vale do método indutivo,
utilizando-se de métodos biológico e sociológico.
b) ser, empírica (observação da realidade), que se vale do método indutivo, utilizandose de métodos biológico e sociológico.
c) dever ser, conceitual e abstrata, que se vale exclusivamente do método indutivo.
d) dever ser, teorética e especulativa, que se vale do método indutivo, utilizando-se de
métodos biológico e sociológico.
e) ser, empírica e teorética (observação da realidade), que se vale exclusivamente do
método indutivo.
2. (VUNESP / PC-SP – Escrivão de Polícia - 2014)
Conceitua-se a criminologia, por ser baseada na experiência e por ter mais de um
objeto de estudo, como uma ciência
a) abstrata e imensurável.
b) biológica e indefinida.
c) empírica e interdisciplinar.
d) exata e mensurável.
e) humana e indefinida.
3. (VUNESP / PC-SP – Auxiliar de Papiloscopista Policial - 2018)
Assinale a alternativa correta em relação ao método da criminologia.
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4. (VUNESP / PC-SP – Escrivão de Polícia - 2018)
Assinale a alternativa correta em relação ao conceito, método, objeto ou finalidade da
Criminologia.
0 é fundamentar a tipificação criminal das
a) A finalidade precípua da Criminologia
condutas e as respectivas penas.

b) A vítima, primeiro objeto a ser estudado pela Criminologia, deixou de ser interesse
dessa ciência a partir do surgimento da vitimologia.
c) Uma das finalidades da Criminologia, no seu atual estágio de desenvolvimento, é
questionar a própria existência de alguns tipos de crimes.
d) Criminologia é uma ciência auxiliar do Direito Penal e a ele se circunscreve, visto
ocupar-se das consequências dele decorrentes.
e) Por ser uma categoria jurídica, o crime não é objeto de estudo da Criminologia, que
se ocupa de seus efeitos.
5. (VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2013)
Os objetos de estudo da moderna Criminologia são:
a) a vítima e o delinquente.
b) o crime, o criminoso, a vítima e o controle social.
c) o delito e o delinquente.
d) o problema social, suas causas biológicas e o mimetismo.
e) o crime e os fatores biopsicológicos decorrentes de sua prática.
6. (VUNESP / PC-SP – Escrivão de Polícia - 2018)
O objeto de estudo da Criminologia que mais traduz a função exercida pela polícia
judiciária é
a) o controle social.
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b) o autor do fato.
c) a vítima.
d) o criminoso.
e) o crime.
7. (VUNESP / PC-SP – Papiloscopista Policial - 2018)
A polícia, o ministério público, o poder judiciário e o sistema penitenciário são
instituições encarregadas de exercer o controle social
a) primário.
b) formal.
c) informal.
d) terciário.
e) secundário.
8. (VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2014)
É órgão da segunda seleção da instância formal de controle social:
a) Ministério Público.
b) Polícia Judiciária.
c) Poder Judiciário.
d) Administração Penitenciária.
e) Polícia Administrativa.
9. (VUNESP / PC-SP – Auxiliar de Necropsia - 2013)
Para a Criminologia, o crime é um fenômeno
a) filosófico.
b) normativo.
c) social.
d) penal.
e) jurídico.
10. (VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2014)
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Segundo a doutrina dominante, a criminologia é uma ciência aplicada que se subdivide
em dois ramos: a criminologia
que consiste na sistematização, comparação e
classificação dos resultados obtidos no âmbito das ciências criminais acerca do seu
objeto; e a criminologia
que consiste na aplicação dos conhecimentos
teóricos daquela para o tratamento dos criminosos.
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11. (VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2014)
A ciência que estuda a criminogênese é chamada de
a) ciência política.
b) ciência pública.
c) sociologia individual.
d) etiologia criminal.
e) ciência jurídica.
12. (VUNESP / PC-SP – Investigador de Polícia - 2014)
O modelo de resposta ao delito que foca na punição do criminoso, proporcional ao
dano causado, mediante um Estado atuante e intimidatório, denomina-se
a) padrão consensual.
b) modelo ressocializador.
c) modelo segregador.
d) padrão associativo.
e) modelo dissuasório.
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6.2 – GABARITO
1. B
2. C
3. C
4. C
5. B
6. A
7. B
8. A
9. C
10.C
11.D
12.E
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7 – CONCLUSÃO
Prezados, encerramos aqui o nosso primeiro Passo Estratégico.
Bons estudos!
Um grande abraço,
Vinícius de Oliveira
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