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CONCEITO, OBJETO, MÉTODO, FUNÇÃO, 
FINALIDADE
1. 1. (2018 – CESPE/CEBRASPE – PC/MA – DELEGADO) Afirmar que a Criminologia é 

interdisciplinar e tem o empirismo como método significa dizer que esse ramo da 
ciência:

a) a) utiliza um método analítico para desenvolver uma análise indutiva.

b) b) considera os conhecimentos de outras áreas para formar um conhecimento novo, 
se afirmando, então, como independente.

c) c) utiliza um método silogístico.

d) d) utiliza um método racional de análise e trabalha o Direito Penal de forma dogmática.

e) e) é metafísica e leva em conta os métodos das ciências exatas para o estudo de seu 
objeto.

2. 2. (2018 – CESPE/CEBRASPE – PC/MA – DELEGADO) João nutria grande desejo por sua 
colega de turma, Estela, mas não era correspondido. Esse desejo transformou-se 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 e às funções da Criminologia, da 
Política Criminal e do Direito Penal, assinale a opção correta.

a) 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) b) O Direito Penal é o responsável pelo diagnóstico do fenômeno dos crimes cometidos 
contra as mulheres.

c) c) A Criminologia deverá analisar a conduta de João, subsidiando o juiz quanto ao 
arbitramento da pena.

d) 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) e) A Criminologia deverá indicar os trajetos que precisam de rondas policiais ou os 
locais para se instalarem postos policiais.

3. 3. (2018 – FUMARC – PC/MG – DELEGADO)

“Cabe definir a Criminologia como ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa 
do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comporta-
mento delitivo, e que trata de subministrar uma informação válida, contrastada, sobre 
a gênese, dinâmica e variáveis principais do crime – contemplado este como problema 
individual e como problema social -, assim como sobre os programas de prevenção eficaz 
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do mesmo e técnicas de intervenção positiva no homem delinquente e nos diversos 
modelos ou sistemas de resposta ao delito”.

Esta apresentação ao conceito de Criminologia apresenta, desde logo, algumas 
das características fundamentais do seu método (empirismo e interdisciplinaridade), 
antecipando o objeto (análise do delito, do delinquente, da vítima e do controle social) 
e suas funções (explicar e prevenir o crime e intervir na pessoa do infrator e avaliar os 
diferentes modelos de resposta ao crime).

[MOLINA, Antônio G.P.; GOMES, Luiz F.; Criminologia; 6. ed. reform., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. p. 32.]

Sobre o método, o objeto e as funções da Criminologia, considera-se:

I. I. A luta das escolas (Positivismo versus Classicismo) pode ser traduzida como um 
enfrentamento entre adeptos de métodos distintos; de um lado, os partidários do 
método abstrato, formal e dedutivo (os clássicos) e, de outro, os que propugnavam 
o método empírico e indutivo (os positivistas).

II. II. Uma das características que mais se destaca na moderna Criminologia é a progressiva 
ampliação e problematização do seu objeto.

III. III. 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.

Estão CORRETAS as assertivas indicadas em:

a) a) I e II, apenas.

b) b) I e III, apenas.

c) c) I, II e III.

d) d) II e III, apenas.

4. 4. (2018 – CESPE/CEBRASPE – TJ/CE – JUIZ SUBSTITUTO) A respeito da Política 
Criminal, da Criminologia, da aplicação da lei penal e das funções da pena, julgue os 
itens subsequentes.

I. 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. 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.

III. III. O Direito Penal positivado no ordenamento penal brasileiro corrobora a teoria 
absoluta, porquanto consagra a ideia do caráter retributivo da sanção penal.

IV. IV. Considera-se o lugar da prática do crime aquele onde tenha ocorrido a ação ou 
omissão, e não onde se tenha produzido o seu resultado.

Estão certos apenas os itens:

a) a) I e II.

b) b) I e IV.
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c) c) II e III.

d) d) I, III e IV.

e) e) II, III e IV.

5. 5. (2018 – NUCEPE – PC/PI – DELEGADO) Sobre a Criminologia é CORRETO afirmar:
a) a) O crime é um fenômeno social.

b) b) Estuda o crime, o criminoso, mas não a vítima.

c) c) É uma ciência normativa e valorativa.

d) d) O crime é um fenômeno filosófico.

e) e) Não tem por base a observação e a experiência.

6. 6. (2018 – UEG – PC/GO – DELEGADO) 

“Ciência ou a arte de selecionar os bens (ou direitos), que devem ser tutelados jurí-
dica e penalmente, e escolher os caminhos para efetivar tal tutela, o que iniludivelmente 
implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos.” 

[ZAFFARONI, E. R.; PIERANGELI, J. H. Manual de Direito Penal Brasileiro. 12. ed.  
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. p. 128].

A descrição apresentada acima se refere a um conceito de: 

a) a) Criminologia. 

b) b) Teoria do delito. 

c) c) Política Criminal. 

d) d) Abolicionismo Penal. 

e) e) Direito Penal do inimigo.

7. 7. (2018 – CESPE/CEBRASPE – PC/SE – DELEGADO) Acerca do conceito e das funções 
da Criminologia, julgue o item seguinte.

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.

Certo (   )                Errado (   )

8. 8. (2018 – CESPE/CEBRASPE – PC/SE – DELEGADO) Acerca do conceito e das funções 
da Criminologia, julgue o item seguinte.

Na inter-relação entre o Direito Penal, a Política Criminal e a Criminologia, com-
pete 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.

Certo (   )                Errado (   )


