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Guia ESPECIAL de estudos para o XIV 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 32 dias para a prova objetiva do XIV Exame de Ordem. Ainda é possível começar os estudos com um lapso de tempo tão exíguo? 
 
Isso depende, preponderantemente, do 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 fundamentais para o sucesso. Sem elas a resposta será não; 
com elas a resposta será “há 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 pelo menos 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. 
 
Mas sim! É possível ser aprovado! 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? 
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1 – Conteúdo a ser estudado 

Temos de apelar para uma estratégia muito específica que permita aos candidatos estudarem o conteúdo CERTO, pois estudar TUDO está completamente fora de 

cogitação. 

Por isso eu vou sugerir uma estratégica em específico para vocês. Ela envolve a indicação arbitrária de algumas disciplinas importantes para serem estudadas na 

reta final, além do uso de alguns cursos específicos nesta fase.  

Para começar, precisamos indagar quantas questões são cobradas de cada disciplina na 1ª fase da OAB e qual é o desempenho estatístico médio dos examinandos 

em cada uma ao longo da aplicação do Exame de Ordem na era da FGV.  

E, acima de tudo, como isso pode guiar a escolha de vocês pelas melhores disciplinas a serem estudadas. 

Pergunta nº 1: 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 o número de questões a 

serem cobradas na prova objetiva. Evidentemente, vamos abordar um estudo que otimize esses dois elementos. 

Vamos dar uma olhadinha em um levantamento feito pela FGV entre o II e o X Exames Unificados: 
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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 X 

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 - 64,4% de aproveitamento médio (10 questões) 

2º) Direito do Consumidor - 61,7% de aproveitamento médio (2 questões) 

3º) Filosofia do Direito -  60,6% de aproveitamento médio (2 questões) 

4º) Estatuto da Criança e do Adolescente - 55,1% de aproveitamento médio (2 questões) 

5º) Direitos Humanos - 48,3% de aproveitamento médio (3 questões) 

6º) Direito Administrativo - 48,1% de aproveitamento médio (6 questões) 

7º) Direito Ambiental - 47,1% de aproveitamento médio (2 questões) 

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

9º) Direito Tributário - 45,3% de aproveitamento médio (4 questões) 

10º) Direito do Trabalho - 41,7% de aproveitamento médio (6 questões) 

11º) Direito Constitucional - 41,6% de aproveitamento médio (7 questões) 

12º) Direito Civil - 40,6% de aproveitamento médio (7 questões) 

13º) Direito Internacional - 40,3% de aproveitamento médio (2 questões) 

14º) Processo Civil - 39,6% de aproveitamento médio (6 questões) 

15º) Processo do Trabalho - 38,9% de aproveitamento médio (5 questões) 

16º) Direito Penal - 38,0% de aproveitamento médio (5 questões) 

17º) Direito Empresarial - 31,8% de aproveitamento médio (5 questões) 
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Os dados acima são muito interessantes. Primeiro que ela revela que não 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 por outro lado tem um alto aproveitamento por parte dos examinandos. 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) os percentuais de acertos tendem a ser maiores. 

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

vocês: 

1ª) Ética Profissional - 64,4% de aproveitamento médio (10 questões) 

2ª) Direito do Consumidor - 61,7% de aproveitamento médio (2 questões) 

4ª) Estatuto da Criança e do Adolescente - 55,1% de aproveitamento médio (2 questões) 

6ª) Direito Administrativo - 48,1% de aproveitamento médio (6 questões) 

7ª) Direito Ambiental - 47,1% de aproveitamento médio (2 questões) 

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

9ª)  Direito Constitucional - 41,6% de aproveitamento médio (7 questões) 

10ª) Direito do Trabalho - 41,7% de aproveitamento médio (6 questões) 

Essas questões juntas dão ao candidato 43 pontos, o necessário para serem aprovados. Mas vejam bem: a conta é ENXUTA. Será preciso fazer mais, como em 

breve irei tratar. 

Por que elas? 
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Ética, Direito do Consumidor, Ambiental, Direitos Humanos e ECA possuem um conteúdo pequeno a ser estudado, e, como os dados mostram, um excelente 

aproveitamento médio entre os candidatos. Em pouco tempo, 6 ou 7 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. 

Direito Administrativo, Processo Penal, Constitucional e Trabalho são disciplinas com um maior volume de conteúdo, é verdade, mas em compensação são, das 

chamadas “disciplinas grandes”, ou seja, as que têm mais questões na prova e um melhor desempenho médio dos candidatos, proporcionando a melhor relação 

de custo benefício em termos de aproveitamento para os candidatos.  Portanto, faz sentido focar nestas disciplinas. 

Bueno! Temos então as nossas disciplinas a serem estudas pelos próprios candidatos! Como vocês podem ver, não dá para abraçar o mundo e estudar tudo de 

forma completa. Mas, ainda assim , é preciso ter uma “gordurinha” para queimar, pois estudar só para acertar 43 pontos é algo muito arriscado. Ao se estudar 

apenas 50% do conteúdo não estaríamos levando em consideração os possíveis futuros erros a serem cometidos na hora da prova.  

Por isso o estudo precisa ser complementado por cursos específicos que auxiliam de forma decisiva os candidatos nesta reta final 

3 – Cursos a serem feitos 

Aqui temos uma abordagem IMPORTANTE! O estudo via cronograma, sozinho, pode não ser o suficiente! O candidato preciso do reforço de bons livros e cursos 

em função do pouco tempo disponível de hoje até o dia da prova. 

Por isso sugiro cursos cirúrgicos, feito exatamente para a reta final do Exame de Ordem, isso em especial para quem não terá condições de esgotar todo o 

conteúdo no lapso de tempo restante. 

A sugestão tem uma razão de ser: não só oferecer o material didático mais adequado como também armá-los com o que há de melhor no mercado em termos de 

preparação para a OAB. 

Isso é importante e faz parte da estratégia. 

Vejam só: 
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 Projeto UTI 60 Horas é um curso de dicas, muitas dicas para quem vai fazer a prova objetiva! 

Valor Normal: R$ 200,14 (duzentos reais e quatorze centavos)  

E qual é o valor do Projeto UTI para quem está se preparando para a prova? Aqui nós temos duas abordagens: 

1 - O candidato já vem estudando regularmente mas quer as dicas, os macetes daquilo dos temas mais comuns ou com maiores probabilidades de serem 

cobrados, visando otimizar o desempenho; 
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2 - O candidato começou a se preparar agora e quer aumentar as chances de sucesso com as dicas oferecidas pelos professores. 

São dois estágios diferentes de preparação, mas o objetivo acaba sendo praticamente o mesmo: otimizar o desempenho! 

O Projeto UTI, sem dúvida, é a resposta! 

Seu objetivo é oferecer aproximadamente 60 horas de revisão através de DICAS fornecidas pelos maiores professores especialistas em Exame de Ordem no Brasil, 

abrangendo todas as disciplinas cobradas na prova objetiva. É um curso INTENSIVO de dicas e tem feito a diferença para muitos candidatos na hora da verdade!!! 

Aliás, o Projeto virou referência entre os candidatos! TODO MUNDO quer fazer o tal projeto, e quer porque é público e notório entre os candidatos que as dicas 

são EFETIVAS! Efetivas porque o grupo de professores do Portal ENTENDEM do riscado, entende muito bem a lógica da banca e consegue acertar um número 

expressivo de temas abordados na prova. Isso faz uma diferença DECISIVA para muitos dos nossos alunos! 

 

Temos também o Curso de Resolução de Questões! 

Vamos partir da premissa de que a 1ª fase do Exame de Ordem é o grande filtro, o momento em que a OAB faz o maior corte entre os candidatos inscritos. 

Uma forma de fugir das estatísticas negativas e lograr a aprovação no Exame é buscar a melhor preparação. Aliás, afirmar isso beira a ingenuidade. Se preparar 

muito é a premissa básica para se maximizar as probabilidades de aprovação. 
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A resolução de questões faz parte de um contexto mais abrange considerado como uma metodologia completa de estudos para a OAB, que segue a seguinte 

lógica: 

1 - Leitura da doutrina (específica para o Exame) ou acompanhamento de uma aula acompanhado da leitura SIMULTÂNEA ou logo POSTERIOR da 

legislação correlata na medida da evolução da leitura ou aula (na aula online o aluno pode parar a aula, ler o que quiser, e depois continuar do 

ponto onde parou. Isso representa uma imensa vantagem em termos de estudo que a aula presencial ou satelitária não podem acompanhar. Aqui 

o candidato estabelece os vínculos entre os conceitos, as teorias e a norma; 

2 - Elaboração pequenos resumos ao término de cada tópico do livro que está sendo estudado. A elaboração de resumos, feitos DE CABEÇA, não 

só ajuda a delimitar o que não foi apreendido com a leitura inicial como é uma importantíssima etapa de fixação do conteúdo. Se você lembra, o 

conteúdo, ao menos naquele momento está fixado; 

3 - Revisão do conteúdo estudado dentro de um período em específico, de preferência, como estamos em uma reta final, logo após esgotar a 

doutrina da disciplina escolhida. Essa medida atende à preocupação em se avançar no estudo do conteúdo sem perder a informações previamente 

estudadas. Ou seja, avançar nos estudos sem esquecer o que ficou para trás. 

4 - A RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS é a última etapa desse processo, e ela é FUNDAMENTAL. Primeiro porque ela se enquadra como um processo ao 

mesmo tempo de revisão do conteúdo, de desafio ao raciocínio, em razão da adaptação do conhecimento a um problema hipotético, ajudando no 

desembaraço mental, como também representa uma etapa de adaptação ao sistema de enunciado da banca, e tal adaptação é VITAL! 

Note que o processo de estudo não pode ser trabalhado de forma estanque - Você deve se inteirar da doutrina, confrontá-la com a lei, elaborar resumos e 

resolver exercícios. Essas etapas, distintas entre si, mas consideradas como um processo global, certamente produzirão ótimos resultados como método de 

aprendizagem. 

Eis então a razão para vocês fazerem o nosso Curso de Resolução de Questões para o XIV Exame de Ordem. 

Resolver questões, compreendê-las, praticar a lógica dos enunciados estão compreendidos dentro de um processo ativo, e, como tal, o examinando consegue 

estabelecer "pontes" de fixação do conteúdo estudado e maximiza seu aprendizado. 

Essa é a lógica do curso. 

Falando em resolver questões, indico também a obra abaixo: 
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Esta obra foca exclusivamente nas questões da FGV, descartando questões que sejam de outras organizadoras ou outros concursos. Este foco é necessário para 

que a lógica da atual banca organizadora do Exame de Ordem seja diretamente - e sem equívocos - apreendida pelo estudante. 

Os comentários das alternativas são feitos de forma clara e bastante objetiva, mostrando de forma direta os erros e acertos do examinando. 

É uma obra clara, objetiva, focada na banca correta e concebida para ser um importante instrumento de avaliação e fixação do conteúdo. 
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Vocês a encontrarão na livraria Armador: www.armador.com.br 

Compensa, e muito, ter esse feedback na hora de resolver as questões. 

 

Além do Projeto UTI 60 Horas, também temos o Projeto Super UTI apartir da mesma matriz: dicas e dicas para a OAB, mas sem ter a mesma extensão. 

É um curso de dicas, MUITO INTENSIVO, e dura apenas um dia. É um modelo voltado também para dicas de relevância, rápido em sua duração (9 horas) que 

também assume o papel de empolgar o examinando na reta final. 

Um carga rápida de dicas e de estímulos faltando uma semana para a prova. 

Compensa muito porque o valor das dicas sempre é significativo. Sempre várias questões na prova podem ser respondidas pelos candidatos por lembrarem 

exatamente de algumas dicas certeiras passadas no Super UTI. Como o curso tem um valor bem acessível - R$ 59,40 - é uma pedida quase que obrigatória para 

quem vai fazer a prova. 
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Além disso, o Projeto UTI pode ser Adquirido em Combo com o Projeto Super UTI, economizando desta forma. 

É a melhor maneira de assistir esses dois cursos e não perder nada das dicas oferecidas pelos professores do Portal. 

E, por fim, o livro de Doutrina Direcionada da editora Armador, PERFEITO para este momento: 

 

 

Não é um livro de Doutrina abrangente, e sim um livro de doutrina DIRECIONADA, com foco nos temas mais significativos que são regularmente cobrados no 

Exame de Ordem. 

Doutrina Direcionada do Portal Exame de Ordem 

Este enfoque diferenciado visa direcionar os estudos para o que efetivamente importa, oferecendo o reforço teórico onde realmente interessa, otimizando a 

preparação para a prova objetiva da OAB. 
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Esse tipo de abordagem, até onde me consta, inédita, visa oferecer ao estudante um direcionamento objetivo dentro do processo de preparação. A expertise dos 

autores desta obra - os professores do Portal Exame de Ordem, diuturnamente trabalhada em cursos como o Projeto UTI, Super UTI ou Curso de Resolução de 

Questões, e a comprovada eficácia da metodologia na preparação para a OAB dão a segurança para uma afirmação simples e segura: o método é eficaz! 

O Exame de Ordem tem suas características. Observá-las, compreendê-las e doutrinar sobre este conjunto de elementos é o ponto forte desta equipe, agora 

traduzido na presente obra. 

Os capítulos do livro foram divididos, cada um, por disciplinas, seguindo a sequência apresentada na prova objetiva. Essa sistemática de apresentação foi pensada 

para situar melhor o leitor dentro da dinâmica da prova, em especial respeitando a importância do peso de cada disciplina para os candidatos. 

Em outras palavras, o conteúdo foi trabalho em função da incidência das questões na prova. 

O foco, explicitamente, é o de propiciar uma preparação de forma ESTRATÉGICA - conceito PIONEIRAMENTE criado por nós para o Exame de Ordem - envolvendo 

a otimização do uso do tempo e da abordagem do conteúdo. 

Estes cursos e estes livros farão, certamente, a diferença na hora da verdade! 

Vocês o encontrarão  também na livraria Armador: www.armador.com.br 

Vamos agora ao cronograma? 

Observem antes que de hoje até o dia da prova vocês não têm mais esse negócio de feriado, fins de semana e assemelhados! Agora é dedicação integral ao 

projeto de ser aprovado no XIV Exame de Ordem! 
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Mês de julho de 2014 

 

  01 02 03 04 05 06 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direito 
Administrativo - 
Regime Jurídico 
Administrativo  
 

Direito 
Constitucional - 
Estrutura da 
Constituição, poder 
reformador  
 

Direito 
Administrativo - 
Poderes 
administrativos  
 
Direito 
Constitucional  - 
Poder reformador, 
mutação 
constitucional e 
eficácia e 
aplicabilidade das 
normas  
 

Direito do Trabalho 
- Princípios do dt, 
fontes do direito do 
trabalho  
 
Direito Processual 
Penal  - Princípios 
Processuais Penais  
 

Direito do 
Trabalho - 
Relação de 
trabalho e 
emprego, 
requisitos, 
sujeitos do ct, 
grupo 
econômico e 
características 
do ct 
 
Direito 
Processual 
Penal  - 
Princípios 
Processuais 
Penais 
 

Direito 
Administrativo  - 
Organização 
administrativa  
 

Direito 
Constitucional  - 
Súmula 
vinculante  
 

 07 08 09 10 11 12 13 

 Direito 
Administrativo  - 
Organização 
administrativa  
 

Direito 
Constitucional - 
Nacionalidade 
 
 
 
 

Direito do Trabalho - 
Contrato de trabalho 
temporário lei 
6019/74 
 

Direito Processual 
Penal  - Princípios  
 

Direito do Trabalho - 
Suspensão do ct 
 
Direito Processual 
Penal  - Princípios  
 

Direito 
Administrativo  - 
Organização 
administrativa  
 

Direito 
Constitucional - 
Nacionalidade 
 

Direito 
Administrativo - 
Responsabilidade 
civil do Estado  
 
Direito 
Constitucional  - 
Direitos Políticos  
 

Direito do 
Trabalho - 
Férias e 
Jornada de 
Trabalho 
 

Direito 
Processual 
Penal  - 
Inquérito 

Direito do 
Trabalho - 
Jornada de 
Trabalho 
 
Direito 
Processual Penal  
- Ação Penal  
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 14 15 16 17 18 19 20 

 Direito 
Constitucional  - 
Remédios 
constitucionais  
 

Direito 
Administrativo - 
Bens públicos  
 
 
 
 
 
 

Direito do Trabalho - 
Extinção do contrato 
de trabalho  
 

Direito Processual 
Penal  - Ação Penal  
 

Direito do Trabalho - 
Garantia de 
emprego  
 
 

Direito Processual 
Penal  - Prisão e 
Liberdade  
 

Direito 
Constitucional  - 
Remédios 
Constitucionais; 
Partidos Políticos 
 
Direito 
Administrativo - 
Intervenção na 
propriedade privada 

Direito 
Constitucional  - 
Teoria dos Poderes; 
Visão Geral do 
Legislativo e do 
Executivo  
 

Direito 
Administrativo - 
Intervenção na 
propriedade 
privada  
 

Direito do 
Trabalho - 
Garantia de 
emprego  
 
Direito 
Processual 
Penal  - 
Recursos  
 

 
 
 
 
 
 
Direitos 
Humanos 

 21 22 23 24 25 26 27 

 Direito 
Constitucional - 
Imunidades 
Legislativo  
 
Direito 
Administrativo  - 
Licitações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Direitos Humanos 

 
 
 
 
 
 
Direitos Humanos 

Direito 
Constitucional - 
Imunidades 
Executivo  
 
Direito 
Administrativo  - 
Contratos 
administrativos  
 

Direito 
Constitucional  - 
Controle de 
Constitucionalidade  
 

Direito 
Administrativo  - 
Serviços públicos  
 

     
 
 
 

Super 
UTI 

Direito 
Constitucional  - 
Organização do 
Estado  
 
Direito 
Administrativo  - 
Improbidade 
administrativa  
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 28 29 30 31 01 02 03 

  

Direito 
Constitucional  - 
ART. 5 
 

Direito 
Administrativo  - 
Atos administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AMBIENTAL, ECA e 
CONSUMIDOR 

 
 
 
 
 
AMBIENTAL, ECA e 
CONSUMIDOR 

 
 
 
 
AMBIENTAL, ECA e 
CONSUMIDOR 
 
Ética Profissional 

 
 
 
 
Ética Profissional 

 
 
 
 
Ética 
Profissional 

 
 
 
 
        

 

 

Não estabeleci 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.  

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 . Perder apenas 3 dias já será desastroso para o planejamento. 

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

E sem fé não há aprovação! Partam para o sacrifício!!! Bons estudos! 


