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Guia ESPECIAL de estudos para o XVII Exame de Ordem 

Por Maurício Gieseler de Assis 
 
*Material de livre distribuição 
**Proibida a reprodução total ou parcial sem a devida citação da fonte 

 
Faltam 39 dias para a prova objetiva do XVII Exame de Ordem, e, ainda assim, muitos candidatos ainda NÃO começaram seus estudos para a prova! 
 
Pergunta básica: é possível iniciar os estudos e ser aprovado? Alguns fatores elementares estão envolvidos na resposta, tais como o lastro de conhecimento que 
cada candidato tem, o tempo de estudo a ser empregado daqui em diante, a metodologia de estudo e, evidentemente, o comprometimento com o projeto de 
aprovação. Tais variáveis são, evidentemente, fundamentais para o sucesso. Sem elas a resposta será não; com elas a resposta será “existe uma chance”. 
 
Por uma questão de honestidade intelectual não posso dizer aqui “sim, certamente vocês tem chances”, até porque isso invalidaria todo o meu discurso de 
preparação prévia, antecipada e com metodologia. O candidato que está estudando há 3 meses tem muito mais chances em comparação com quem vai iniciar 
agora os estudos. Não só está mais treinado como também teve a chance de abordar todo o conteúdo, e isso faz uma enorme diferença. 
 
Ter estudado tudo aumenta as chances de aprovação! Mas, é claro, ainda há uma chance de aprovação! Sim, dá para conseguir!! 
 
Não são raros os relatos de examinandos aprovados na 1ª fase apesar de terem iniciado de forma tardia os estudos. E como eles conseguiram este feito? Como os 
elementos que descrevi acima – tempo, metodologia e comprometimento. Destes, vou evidentemente tratar da metodologia; os outros dois ficam por conta de 
vocês. Afinal, cada um sabe o calo mais aperta. 
 
Vamos lá? 
 
1 – Conteúdo a ser estudado 

Tendo em mente como será a prova, temos de apelar para uma estratégia muito específica, que permita aos candidatos estudarem o conteúdo CERTO, pois 

estudar TUDO está completamente fora de cogitação. 
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Por isso eu vou sugerir uma estratégia com indicação ARBITRÁRIA (e montar o cronograma desta forma) da minha parte, de algumas disciplinas importantes para 

vocês. Vamos lá! Quantas questões são cobradas por disciplina na 1ª fase a OAB?  

Essa pergunta é fundamental para determinarmos a escolha, pois ela deriva de uma equação simples: tempo a ser gasto no estudo X número de questões a serem 

respondidas na hora da prova. Aqui podemos traçar uma primeira abordagem: a importância da disciplina em função de seu peso na prova. Seguindo esta lógica 

temos o seguinte ranking: 

Ética Profissional - 10 
Direito Civil - 7 
Direito Constitucional - 7 
Processo Civil - 6 
Direito do Trabalho - 6 
Direito Administrativo - 6 
Direito Penal - 6 
Processo Penal - 5 
Processo do Trabalho - 5 
Direito Empresarial - 5 
Direito Tributário - 4 
Direitos Humanos - 3 
Direito Internacional - 2 
Estatuto da Criança e do Adolescente - 2 
Direito Ambiental - 2 
Direito do Consumidor - 2 
Filosofia do Direito – 2 
 
A escala acima desconsidera o grau de dificuldade de cada disciplina como também o volume de conteúdo a ser estudado em cada uma. Esses são também dois 

elementos importantes a serem considerados, mas eles dependem, em alguma medida, de um certo subjetivismo do candidato, exceto, claro, pelo volume de 

conteúdo, cuja extensão é mensurável. 

Entretanto, neste momento, essa avaliação não será considerada. Agora temos acesso a mais um conjunto interessante de dados, e a partir dele podemos 

estabelecer algumas ilações: o desempenho médio por disciplina dos examinandos ao longo das edições do Exame de Ordem unificado, desde o II Exame até a XIII 

edição. Confiram os percentuais por disciplina: 
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Vejam só que interessante! Agora podemos fazer um ranking com base no desempenho dos candidatos por disciplina, ou seja, podemos apontar quais são as 

disciplinas que proporcionam uma melhor resposta dos candidatos, considerando a média: 

1º) Ética Profissional - 65% de aproveitamento médio (10 questões) 

2º) Direito do Consumidor – 58,4% de aproveitamento médio (2 questões) 

3º) Estatuto da Criança e do Adolescente – 51,3% de aproveitamento médio (2 questões) 

4º) Direito Administrativo - 48,2% de aproveitamento médio (6 questões) 

5º) Direitos Humanos - 47% de aproveitamento médio (3 questões) 

6º) Filosofia do Direito -  46,9% de aproveitamento médio (2 questões) 

7º) Direito Ambiental – 46,7% de aproveitamento médio (2 questões) 

8º) Processo Penal - 45,2% de aproveitamento médio (5 questões) 

9º) Direito Tributário - 43,3% de aproveitamento médio (4 questões) 

10º) Direito do Trabalho - 42,5% de aproveitamento médio (7 questões) 

11º) Direito Civil – 41,0% de aproveitamento médio (6 questões) 

12º) Direito Constitucional – 40,8% de aproveitamento médio (7 questões) 

13º) Processo Civil - 39,3% de aproveitamento médio (6 questões) 

14º) Processo do Trabalho - 38,8% de aproveitamento médio (5 questões) 

15º) Direito Penal - 38,5% de aproveitamento médio (5 questões) 

16º) Direito Internacional – 37,9% de aproveitamento médio (2 questões) 

17º) Direito Empresarial – 30,4% de aproveitamento médio (5 questões) 
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Os dados acima são muito, mas muito surpreendentes! Ela revela que certas "verdades" sobre a preparação para a reta final, considerando aqui o desempenho 

médio dos examinandos, não passam de achismos. 

A primeira "verdade" desfeita está em achar que existe um rol fechado de disciplinas a serem priorizadas na reta final de estudos. 

Não existe! 

Um exemplo: eu sempre acreditei que o estudo de Processo do Trabalho deveria ser uma prioridade, pois eu acho essa disciplina muito fácil. 

Pois é...a minha percepção não é compartilhada pela maioria dos candidatos. Processo do Trabalho ocupa a antepenúltima posição entre os acertos dos 

candidatos na 1ª etapa!  

Direito do Consumidor, Filosofia do Direito e ECA se encontram no topo em termos de melhor aproveitamento. Refletindo um pouco, e levando em consideração 

que estas também são disciplinas com um volume de conteúdo menor (se bem que Filosofia não tem uma média consistente para ponderarmos com mais 

precisão), aumentam os percentuais de acertos. 

Agora vamos ESCOLHER, de forma arbitrária, em função do desempenho médio dos candidatos nas edições anteriores da prova, as melhores disciplinas para 

vocês: 

1º) Ética Profissional - 65% de aproveitamento médio (10 questões) 

2º) Direito do Consumidor – 58,4% de aproveitamento médio (2 questões) 

3º) Estatuto da Criança e do Adolescente – 51,3% de aproveitamento médio (2 questões) 

4º) Direito Administrativo - 48,2% de aproveitamento médio (6 questões) 

Por que essas 4 de plano? 

Ética, Direito do Consumidor e ECA possuem um conteúdo pequeno a ser estudado, e, como os dados mostram, um excelente aproveitamento médio entre os 

candidatos. Em pouco tempo, 5 ou 6 dias, vocês conseguem esgotar tudo, incluindo aí a resolução de muitos exercícios. FAZ SENTIDO, portanto, estudar essas 

disciplinas em termos de aproveitamento e volume de conteúdo. 
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Direito Administrativo é uma disciplina com um maior volume de conteúdo, é verdade, mas em compensação é, das chamadas “disciplinas grandes”, ou seja, as 

que têm mais questões na prova e um maior volume de conteúdo, a que proporciona um melhor retorno em termos de aproveitamento para os candidatos.  

Portanto, faz sentido focar nesta disciplina. 

Agora vou indicar Processo Penal, Penal, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. 

Por que essas?  

Porque elas podem ser substituídas por vocês dentro de um processo de análise de desempenho. Caso elas não se adequem aos perfis individuais, podem e 

devem ser substituídas.  

E, também, e isso é importante, porque vocês precisam estudar um volume de conteúdo que proporcione, ao final, um número de questões ACIMA dos 40 pontos 

necessários para lograrem a aprovação. A incidência de questões dessas disciplinas permite isso. Eu poderia colocar outras, mas aí o volume de conteúdo seria 

maior e vocês não conseguiriam esgotar tudo. E esgotar o conteúdo passado é fundamental. 

Sugiro, neste período final de preparação, que vocês adquiram os cursos do Portal Exame de Ordem, pois eles vão ajudar imensamente no processo de 

aprendizado. 

O cronograma foi construído sobre o conteúdo programático do nosso Curso Preparatório Regular para a 1ª fase do XVII Exame de Ordem: 

Este curso ainda é uma opção interessante, pois aborda tudo com a devida profundidade. Ele, em conjunto com o cronograma abaixo, 

representaria uma solução ideal de estudo. Considerem essa possibilidade.  

O importante, de toda forma, é atacar os estudos de forma COMPROMETIDA com o resultado. Aí sim, a chance de ser aprovado é real. 

Importante destacar que a fonte de estudos é um elemento crucial, pois um material sem qualidade ou sem ter o devido foco comprometem de forma decisiva a 

preparação. Isso é até óbvio. 

Aqui sugiro os seguintes cursos do Portal. Não só de excepcional qualidade como também pensados especificamente para o Exame de Ordem: 
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Estes cursos foram especialmente pensados para fazerem, de fato, a diferença na preparação de vocês! 

Curso Preparatório Completo para o XVII Exame de Ordem: Nosso curso completo para a 1ª fase, coma  abordagem de todo o conteúdo 

cobrado no Exame de Ordem. 

Curso de Resolução de Questões: Curso que ensino os candidatos a pensarem as questões e resolvê-las. Muito útil para fixar o conteúdo. 
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Projeto UTI 60 Horas (transmissão ao vivo!): Muitas dicas sobre os temas mais cobrados na prova objetiva da OAB. Curso focado, estratégico. 

Super UTI Online: Nossa revisão de véspera de prova, com muitas dicas dadas por todos os professores! 

Super UTI Presencial: Acompanhe os professor ao vivo, em Cuiabá! 

Combo do Projeto UTI 60 horas + Super UTI: nossos cursos em um Combo para vocês, por um custo menor. 

Pilares OAB: Curso de aprofundamento nas disciplinas. O LEGAL dele é que ele vem de graça caso o nosso aluno já tenha adquirido outro curso! 

Temos também os livros do Portal Exame de Ordem para a próxima 1ª fase: 

 

Estes livros foram trabalhados especialmente pelos professores do Portal para levar até vocês o MELHOR conteúdo jurídico, e específico - voltado ao Exame de 

Ordem. 

Subsídio perfeito para quem gosta de estudar lendo: material atualizado e específico para a OAB: 
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Doutrina Direcionada do Portal Exame de Ordem 

Questões Comentadas 1ª fase OAB - 2ª edição 

1000 dicas 1ª fase OAB 

Essas obras vocês encontram no site da Editora Armador: www.armador.com.br 

VAMOS AO CRONOGRAMA 

Este é um ponto crucial dentro do processo de preparação: a escolha das melhores disciplinas para o estudo. Agora não é hora de "descobrir" uma ou outra 

matéria.  

Agora é hora de buscar um resultado baseado na eficiência do processo de aprendizagem.  

Agora é hora de uma abordagem específica, focada naquilo que pode produzir um resultado prático EFICIENTE em termos de resultados. A escolha das disciplinas 

foi, evidentemente, arbitrária, e seguiu algumas percepções minhas sobre a prova e sobre o melhor caminho a ser seguido. Escolhi um rol específico de disciplinas 

para que na hora da verdade o estudante tenha condições de acertar ao menos os 50% da prova. Não houve amor na escolha: foi uma escolha visando 

exclusivamente a eficiência. 

Aqui a escolha convergiu com a busca pela eficiência, e ela prevalece sobre o gosto a depender das preferências. A prova da OAB guarda suas particularidades, 

entre elas o número de questões por disciplina.  

Assim sendo, o candidato pode eleger as matérias mais relevantes dentro do contexto da prova, e a importância está diretamente relacionada com o número de 

questões cobradas. Tudo contingencial! Sugiro, neste período final de preparação, que vocês adquiram os cursos do Portal Exame de Ordem, pois eles vão ajudar 

imensamente no processo de aprendizado.  

O cronograma foi construído sobre o conteúdo programático do nosso Curso Preparatório Regular para a 1ª fase do XVII Exame de Ordem: 
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Junho – 2ª Semana 

Sexta - 12 

Direito Constitucional - Estrutura da Constituição, poder reformador 
Direito Administrativo - Regime Jurídico Administrativo 
Direito do Consumidor  - CDC características e elementos 
ECA  - Doutrina da proteção integral, conceito de criança e adolescente, absoluta prioridade, regras de interpretação do ECA 

Sábado 

Direito Administrativo - Poderes administrativos 
Direito do Trabalho - Princípios do dt, fontes do direito do trabalho 
Direito Constitucional  - Poder reformador, mutação constitucional e eficácia e aplicabilidade das normas  
Direito Penal  - Princípios do Direito Penal  

Domingo 

Direito Administrativo  - Organização administrativa 
Direito Constitucional  - Súmula vinculante  
Direito do Trabalho - Relação de trabalho e emprego, requisitos da relação de emprego, sujeitos do ct, grupo econômico e 
características do ct  
Direito do Consumidor  - CDC direitos básicos 
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Junho – 3ª Semana 

Segunda – 15 
 
Fim das inscrições do XVII 

Direito Administrativo  - Organização administrativa  
ECA . - Situações de risco; Medidas de proteção; Distinção ente medidas de proteção e medidas socioeducativas  
Direito Constitucional – Nacionalidade 
Direito do Trabalho - Classificação dos contratos de trabalho e contrato por prazo determinado da CLT  

Terça  

Direito do Consumidor  - CDC responsabilidade civil pelo vício  
Direito Processual do Trabalho  - organização da Justiça do Trabalho - competência da Justiça do Trabalho  
Direito Processual Penal  - Princípios Processuais Penais  
Direito Constitucional  - Direitos Políticos 

Quarta  
 

Direito Penal . - Conflito aparente de normas penais 
Direito Processual do Trabalho  - competência da Justiça do Trabalho  
Direito Processual Penal  - Princípios Processuais Penais  
Direito do Trabalho - Contrato de trabalho temporário lei 6019/74 

Quinta 

Direito do Consumidor  - Responsabilidade Civil no CDC 
Direito do Trabalho - Alteração do ct e interrupção do ct  
Direito Penal . - Sujeitos do crime 
Direito Processual do Trabalho  - Nulidades - Atos, prazos e termos processuais  

Sexta 

Direito Processual Penal  - Princípios 
Direito do Consumidor  - Responsabilidade Civil no CDC 
Direito do Trabalho - Alteração do ct e interrupção do ct  
Direito Penal  - Sujeitos do crime 

Sábado 

Direito Processual do Trabalho  - reclamação trabalhista - pedido de revisão - perempção - procedimentos - procedimento 
sumaríssimo 
Direito Administrativo - Intervenção na propriedade privada 
Direito Processual Penal  - Princípios 
Direito Penal  - Sujeito passivo dos principais crimes 

Domingo – 21 

Direito do Consumidor  - Desconsideração da Personalidade Jurídica  
Direito Constitucional  - Teoria dos Poderes; Visão Geral do Legislativo e do Executivo  
Direito Processual do Trabalho  - audiências 
Direito Penal - Sujeito passivo dos principais crimes 
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Junho – 4ª Semana 

Segunda – 22 

ECA - Prevenção especial; Ato infracional  
Direito Processual Penal  - Princípios 
Direito Administrativo - Intervenção na propriedade privada 
Direito Civil - Parte Geral: Pessoa 

Terça 

Direito Constitucional - Poder Executivo / Imunidades Legislativo 
Direito do Consumidor  - Oferta; cobrança de dividas  
Direito Processual do Trabalho  - conciliação - contestação - compensação/retenção/dedução  
Direito do Trabalho - Férias e Jornada de Trabalho 

Quarta 

Direito Constitucional - Poder Executivo / Imunidades Legislativo 
Direito do Consumidor  - Oferta; cobrança de dividas  
Direito Processual do Trabalho  - conciliação - contestação - compensação/retenção/dedução  
Direito do Trabalho - Férias e Jornada de Trabalho 

Quinta 

Direito Processual Penal  - Inquérito 
Direito Penal - Crimes consumados e tentados 
Direito Administrativo  - Licitações 
Direito Processual Penal  - Inquérito 

Sexta 

Direito Processual do Trabalho  - respostas do réu – reconvenção - Provas  
Direito Constitucional - Imunidades Legislativo  
Direito do Trabalho - Jornada de Trabalho  
ECA - Procedimento de apuração do ato infracional; Medidas socioeducativas; Recursos; infrações 

Sábado 

Direito Penal - Crimes consumados e tentados 
Direito do Consumidor  - Banco de dados, proteção contratual  
Direito Processual Penal  - Ação Penal  
Direito Administrativo  - Licitações 

Domingo – 28 

Direito Constitucional - Imunidades Executivo  
Direito do Trabalho - Salário in natura  
Direito Penal  - Consumação dos crimes em espécie 
Direito Administrativo  - Contratos administrativos 
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Julho – 1ª Semana 

Segunda - 29 

Direito Constitucional - Parte : Processo legislativo  
Direito Processual Penal  - Ação Penal  
Direito Processual do Trabalho  - Provas  
Direito Processual Penal  - Ação penal Ação civil ex delicto  

Terça 

Direito Processual Penal  - Competência  
Direito Constitucional  - Controle de Constitucionalidade  
Direito Processual do Trabalho  - Recursos  
Direito Administrativo  - Serviços públicos 

Quarta - 01/07 

Direito Processual do Trabalho  - Recursos  
Direito do Trabalho - Extinção do contrato de trabalho  
Direito Penal  - Consumação dos crimes em espécie  
Direito Processual Penal  - Competência 

Quinta 

Direito Constitucional  - Controle de Constitucionalidade  
Direito Processual Penal  - Prisão e Liberdade 
Direito Penal  - Estelionato  
Direito Administrativo  - Agentes públicos  

Sexta 

Direito Processual do Trabalho  - recurso ordinário - efeito devolutivo em profundidade (súmula 309, TST) - remessa necessária 
(súmula 303, TST)  
Direito Constitucional  - Organização do Estado  
Direito do Trabalho - Extinção do contrato de trabalho  
Direito Processual Penal  - Prisão e Liberdade 

Sábado 

Direito Penal  - Crimes sexuais. Falsificação de moeda.  Crimes funcionais 
Direito Processual do Trabalho  - Remessa necessária (OJ 334, SDI-1, TST) - recurso de revista - embargos ao TST  
Direito Constitucional  - Poder Judiciário  
Direito do Trabalho - Garantia de emprego  

Domingo – 05 

Direito Penal  - Crime tentado  
Direito Administrativo  - Improbidade administrativa 
Direito Processual do Trabalho  - Agravo de instrumento - embargos de declaração – OJ 142, SDI-1, TST 
Direito Constitucional  - ART. 5 
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Julho – 2ª Semana 

Segunda - 06 

Direito do Trabalho - Garantia de emprego  
Direito Penal  - Dolo e culpa  
Direito Administrativo  - Atos administrativos  
Direito Penal - Parte : Excludentes de ilicitude  

Terça 

Direito Penal - Parte : Excludentes de ilicitude / Ininputabilidade 
Direito Processual do Trabalho  - sumula 421 TST - sumula 353, TST 
Direito Processual do Trabalho  - liquidação e execução  
Direito Administrativo  - Atos administrativos 

Quarta 
Estatuto e Ética – Direitos dos advogados - Impedimento e incompatibilidade (exceções ao macete) - Impedimento e 
incompatibilidade (macete) - Impedimento e incompatibilidade - Licença e cancelamento - Tipos de inscrição - Quadros da OAB 

Quinta 

 
Estatuto e Ética – Deveres do advogado; Processo Disciplinar; Conferência Nacional dos Advogados; Medalha Rui Barbosa - Órgãos 
da OAB; Eleições e mandatos - Advogado empregado; Honorários advocatícios - Sociedade de advogados 

Sexta 
Estatuto e Ética – Responsabilidade disciplinar - Responsabilidade penal e disciplinar - Atos nulos; Responsabilidade civil e penal do 
advogado - Atos privativos de advogado e atos dos estagiários 

Sábado Super UTI 

Domingo - 12 Descanso 
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Julho – 3ª Semana 

Segunda - 13 Revisão geral e resolução de exercícios de ética 

Terça Revisão geral e resolução de exercícios de ética 

Quarta Revisão geral e resolução de exercícios de ética 

Quinta Ética Profissional 

Sexta Ética Profissional 

Sábado Revisão Geral 

Domingo - 19 Prova 
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Muito bem!  

Fiz a minha indicação quanto ao cronograma, mas vocês podem optar por outras disciplinas, desde que façam a devida análise de desempenho. 

Isso porque não existe uma verdade quanto ao que é melhor para cada um estudar. Cada examinando tem um perfil e a composição do cronograma pode ser 

alterada em função das particularidades de cada um. 

Vamos então trabalhar o conceito de diagnóstico de desempenho no caso de vocês optarem pela alteração das disciplinas. 

Como nasceu esse conceito? 

 

A ideia por detrás desse tipo de análise nasceu depois que me lembrei de um documentário sobre o ex-Secretário de Defesa norte-americano, Robert McNamara. 

Antes de ser executivo da Ford e Secretário de Defesa em várias administrações nos Estados Unidos, McNamara trabalhou como estatístico no Departamento de 

Defesa americano. Durante os bombardeios no Japão, no auge da guerra contra o Japão (2ª Guerra Mundial), McNamara descobriu uma proporção entre a altura 

de voo dos bombardeiros e a eficiência de destruição dos alvos. 

Ele mostrou sua descoberta para seu General-Comandante e este determinou um drástica redução na altura de voo no momento dos bombardeios, visando 

aumentar a eficiência da destruição. 
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Após algumas operações, um dos pilotos perguntou quem havia sido o idiota que teve esta ideia, pois um de seus companheiros havia sido alvejado e morto em 

combate, assim como muitos outros. O General respondeu: "este é o risco do soldado. Veja agora o quanto nós aumentamos a eficiência na destruição do inimigo. 

Isso reduzirá o tempo de guerra e assim, ao fim, menos dos nossos morrerão." 

Ou seja: um aumento no risco aumentou a eficiência e o resultado final pôde ser alcançado com uma maior brevidade. 

Bom, não estou contando aqui o efeito das duas bombas atômicas, mas os bombardeios convencionais mataram muitos mais japoneses do que os bombardeios 

de Hiroxima e Nagazaki juntos. 

A questão de fundo, e é o que nos interessa, está relacionada com a TOMADA de decisão com base no descortinamento dos fatos, dos métodos e de seus 

resultados. 

O general tomou uma decisão estribado em informações e conseguiu aumentar drasticamente a eficiência dos bombardeios. A proposta aqui é vocês, 

examinandos, determinarem o rumo dos estudos com base em uma LEITURA do desempenho REAL de vocês antes, bem antes da prova. 

Tomando ciência de uma baliza correta, o examinando não desperdiça seu tempo nos estudos e não foca naquilo que não irá lhe agregar muito valor durante o 

processo de aprendizagem. 

Vamos então fazer uma avaliação estatística de desempenho no Exame? 

Certamente o candidato tem um desempenho melhor em algumas disciplinas, sendo que em outras seu desempenho deixa a desejar. Sem uma clara noção de 

suas virtudes e deficiências a dificuldade em se buscar soluções é imensa. 

Como montar o diagnóstico? 

Primeiro separem as duas últimas provas objetivas da OAB (XV e XVI Exames). 

De cara excluam Civil e Processo Civil também, porque o volume de estudo a ser trabalhado é imenso face ao tempo restante até a prova. Sem chance para essas 

duas: 
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Primeiro Grupo 

Direito do Trabalho 

Direito Processual do Trabalho 

Direito Penal 

Direito Processual Penal 

Segundo Grupo 

Direito Constitucional 

Direito Empresarial 

Terceiro grupo 

Direito Tributário 

Direito Internacional 

Direito Ambiental 

Direitos Humanos 

Filosofia 

Vocês não vão resolver todas as questões das duas últimas provas, mas tão somente as elencadas acima. 

Após resolverem as duas, vocês terão de determinar os percentuais atingidos em cada disciplina. Pode parecer um trabalhinho muito chato (e é um trabalhinho 

chato mesmo!) mas ele é fundamental para o conhecimento das próprias capacidades. 

DETALHE: façam tudo isso HOJE!! Vocês não têm tempo nenhum a perder!!! 
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Se em uma determinada disciplina, nas últimas provas, foram cobradas 7 questões, como mensurar o desempenho nela?  Vamos fazer uma análise hipotética do 

desempenho de um também hipotético candidato nas últimas provas apenas como exemplo: 

XIV Unificado - 7 questões / 3 acertos - 43% de aproveitamento 

XV Unificado - 7 questões / 4 acertos - 57% de aproveitamento 

XVI Unificado - 7 questões / 2 acertos - 28% de aproveitamento 

Média percentual total de acertos - 42% 

Isso deve ser feito com todas as disciplinas elencadas acima do XI e XII Exames. 

(NOTA: é fácil fazer um cálculo percentual. Considerem, por exemplo, que 8 (ou 6, ou 3 ou qualquer outro número)  representa 100%. A partir daí faça uma regra 

de 3 simples: se 8 é igual a 100% (das questões de determinada disciplina em uma prova, X (que representa o número de acertos) é igual a Y (o percentual de 

acertos daquela disciplina percentualmente) 

8 - 100% 

X - Y% 

Ao concluírem o trabalho, prova por prova, vocês terão um quadro do desempenho, e também informações muito úteis para iniciar uma reflexão. 

Aqui você poderão constatar duas coisas: 

1 - As disciplinas cujo desempenho é sempre ruim, ou seja, estão sempre abaixo dos 50% de acertos, tal como no exemplo acima; 

2 - As disciplinas em que vocês se julgam bons, mas não são. 

Essa descoberta, essencial como fator de autoconhecimento, permite a escolha das melhores disciplinas neste momento. 

PONTO IMPORTANTE : Aqui e escolha é de vocês!! Fazer a análise significa não concordar com o cronograma. 

Bom...como o tempo é curto não há uma margem de tempo para os estudos. ESGOTEM o conteúdo escolhido independente de qualquer coisa. Vocês precisam 

partir para o sacrifício a partir de agora.  
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NÃO HÁ ALTERNATIVA!! 

A prova, meus amigos, não está nem aí para as dificuldades pessoais de cada um. Ou vocês dão o que ela quer ou... 

IMPORTANTE: caso o candidato REALMENTE entenda que não conseguirá esgotar o plano de estudo em tempo, ele pode (e deve), fazer pequenas alterações no 

planejamento, incluindo a dispensa do estudo de uma ou outra disciplina que ele tenha mais dificuldade para estudar. 

Comecem a estudar a partir de AGORA e sejam fiéis ao cronograma estruturado e às descobertas feitas com a análise de desempenho. Atrasar uma semaninha 

será catastrófica para o planejamento. 

Lembrem-se: sem disciplina não há gestão do tempo. 

E sem fé não há aprovação! 

Partam para o sacrifício!!! 

Bons estudos! 


