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Cronograma EMERGENCIAL de estudos para o XVI Exame de Ordem 

 
 
Por Maurício Gieseler de Assis 
 
*Material de livre distribuição 
**Proibida a reprodução total ou parcial sem a devida citação da fonte 
 
Hoje é o dia em que a FGV irá publicar o edital do XVI Exame de Ordem! Ou seja: hoje começa de verdade o jogo para a próxima prova da OAB, e ninguém mais 
pode perder tempo! 
 
De hoje até o dia da prova nós teremos apenas 51 dias: 
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Então a prova objetiva do XVI será no dia 15 de março. E agora? Ainda é possível ser aprovado iniciando os estudos a partir da próxima segunda-feira? 

Sim, é possível!!! 

Mas vamos ser honestos: é possível passar, mas isso exigirá MUITO de quem está começando agora. A preparação vai exigir, de agora até o dia da prova, 

uma boa dose de disciplina e sacrifício. Dedicação total e foco são elementos ESSENCIAIS rumo à aprovação na 1ª etapa. 

Como foi montado o cronograma de estudos? 

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. 

Muito bem! 

De um modo geral, e aqui entro no campo da orientação específica, as disciplinas mais relevantes, afora Ética, seriam Direito Constitucional e Administrativo 

(ganharam importância com a redução do número de questões), e também Direito do Trabalho e Penal, porquanto o estudo do direito material acaba convergindo 

com o estudo do respectivo direito processual. Coloquei também Empresarial, ECA e Consumidor, disciplinas não tão grandes e que couberam na grade. 

Direito Civil e Processo Civil, gigantes por natureza, FORAM DESCARTADOS por conta do volume de conteúdo a ser estudado. As demais disciplinas também foram 

descartadas. 

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. 

Vejamos como a FGV tem dividido as questões por disciplina e como o cronograma foi estruturado. As minhas escolhas estão marcadas de vermelho: 
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Quantidade de questões por disciplina 

Ética Profissional - 10  

Penal - 6 

Processo Penal - 5 

Trabalho - 6 

Processo do Trabalho - 5 

Constitucional – 7 

Administrativo - 6 

Empresarial – 5 

ECA - 2  

Consumidor - 2 

Observem que tentei buscar 54 questões na primeira fase com esse conteúdo programático. Isso representa 67,5% do total da prova.  

E porque não 40 questões, ou seja, 50%? Porque vocês vão precisar de uma “gordurinha” para queimar na hora da prova. Ninguém pode estudar achando que vai 

acertar 100% das disciplinas estudadas. É preciso projetar uma margem de erro para compensar os futuros e inevitáveis erros. O ideal, evidente, seria poder 

estudar tudo, mas como o tempo é exíguo, nós estamos trabalhando com um plano de emergência. 

Tudo contingencial! 

Aqui teremos de trabalhar o conceito de diagnóstico de desempenho para a escolha das disciplinas restantes. E como nasceu esse conceito? 

Muito bem! A grade abaixo foi construída sobre o conteúdo programático do nosso Curso Preparatório Regular para a 1ª fase do XVI Exame de Ordem: 
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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 Portal tem dois cursos, neste momento, para quem está visando a 1ª fase do XVI Exame de Ordem. 

E estes cursos foram projetados para quem deseja estudar com CONSISTÊNCIA para a prova objetiva. 

Estudar com consistência implica, entre outras coisas, ter acesso a um curso completo, que trate de todos o conteúdo abordado na 1ª fase como também 

estruturados para abordarem com a devida profundidade cada tema abordado, ofertando ao aluno o conhecimento necessário para ser aprovado. 

Os cursos são ministrados pelos professores do curso que mais cresceu no Brasil na última meia década. Aliás, o CERS/Portal Exame de Ordem não só mais cresceu 

como SURGIU neste período. 

A equipe de professores, os mais preparados para o desafio que a OAB oferece, são o sustentáculo deste crescimento: Renato Saraiva, Geovane Moraes, Cristiano 

Sobral, Aryana Manfredini, Rafael Tonassi, Matheus Carvalho, Flávia Bahia, Ana Cristina, André Mota, Francisco Penante, Sabrina Dourado, Paulo Machado, 

Frederico Amado, Cristiane Dupret, Bernardo Montalvão e Alexandre Bezerra. 

Além disto, nossas aulas são sempre atuais, em conformidade com as constantes mudanças vividas por nosso Direito. Tudo atualizado, sempre! 

O nosso curso regular é abrangente, completo, perfeito para quem quer passar na 1ª fase com SEGURANÇA! 

Este curso é ministrado por MESTRES na preparação para o Exame de Ordem: Renato Saraiva, Geovane Moraes, Cristiano Sobral, Aryana Manfredini, Matheus 

Carvalho, Flávia Bahia, Ana Cristina, André Mota, Francisco Penante, Sabrina Dourado, Paulo Machado, Frederico Amado, Cristiane Dupret, Bernardo Montalvão e 

Alexandre Bezerra. 

A carga horária do curso é de 103 encontros, com 2 horas cada encontro, totalizando, aproximadamente, 206 horas/aulas 

DETALHE: As aulas nunca são repetidas! Aulas SEMPRE INÉDITAS e atualizadas para cada edição do Exame de Ordem. 
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Este é o mais consistente curso preparatório para a 1ª fase do mercado! 

É importante ressaltar que a resolução de questões talvez seja a sistemática mais efetiva para evocar um conhecimento previamente assimilado e fixá-lo, através 

da experiência prática, com mais intensidade na memória. 

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. 
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Esse é a lógica do Curso de Resolução de Questões! 

 

Temos também um curso ESPECIAL para a 1ª fase da OAB: o Combo do Projeto UTI + Super UTI: 
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Já foram lançados o Projeto UTI 60 Horas, o Projeto Super UTI e o Combo UTI 60 horas mais Super UTI! 

E quem adquirir o Projeto UTI 60 Horas ou o Combo UTI + Super UTI ganha o livro digital de 1000 dicas para a OAB! 

E como funciona cada um desses cursos? 

Projeto UTI 60 Horas 

O Projeto UTI 60Horas é um curso de dicas, muitas dicas para quem vai fazer a prova objetiva! E qual é o valor do projeto UTI para quem está se preparando para a 

prova? Aqui nós temos duas abordagens: 
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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; 

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 ENTENDE 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! 

Projeto Super UTI 

O Super UTI  tem a mesma matriz do Projeto UTI 60 Horas, ou seja: 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.  

E quem mora em MACEIÓ/AL pode fazer o curso presencial. 
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Combo do Projeto UTI 60 horas + Projeto Super UTI 

E vocês também podem comprar os dois cursos, o UTI 60 horas e o Super UTI em um pacote combo, economizando desta forma. 

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

BÔNUS 

Na aquisição do Projeto UTI 60 Horas ou do Combo, vocês levam de graça o livro digital + de 1000 dicas para a OAB. 

                                                                             

Não tem para ninguém! Com tantas dicas vocês vão fazer bonito na próxima 1ª fase! 

Sugiro também os livros do Portal para a 1ª fase! 

O primeiro livro é o de Doutrina Direcionada do Portal Exame de Ordem! 
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E ele é DIFERENTE do que tem no mercado. Ele 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. 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. 

 

 

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! 
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E também temos uma novidade! 

 

Dicas, dicas e muitas dicas dos temas com maior incidência na 1ª fase do Exame de Ordem! Mais de MIL dicas para vocês fazerem a diferença na hora da verdade! 

As duas obras vocês encontram no site da Editora Armador – www.armador.com.br 

Vamos então ao nosso cronograma? 

Ele foi estruturado de forma bem sistemática e organizada. Basta segui-lo, trabalhando as matérias (cronograma montado em conformidade com o nosso curso 

para a 1ª fase) e resolvendo exercícios para a preparação ser consistente.  

Confiram: 

 

Janeiro  

http://www.armador.com.br/
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Sexta 23 Lançamento do cronograma 

Segunda 26 
Direito Administrativo - Regime Jurídico Administrativo  
Direito Constitucional - Estrutura da Constituição, poder reformador  
Direito do Trabalho - Princípios do dt, fontes do direito do trabalho  

Terça 27 
Direito Penal . - Princípios do Direito Penal  
Direito Administrativo - Poderes administrativos  
Direito Constitucional  - Poder reformador, mutação constitucional e eficácia e aplicabilidade das normas 

Quarta 28 
Direito Empresarial – O Direito empresarial 
Direito Administrativo  - Organização administrativa  
Direito Constitucional  - Súmula vinculante  

Quinta 29 

Direito do Trabalho - Relação de trabalho e emprego, requisitos da relação de emprego, sujeitos do ct, grupo 
econômico e características do ct 
Direito Penal . - Princípios do Direito Penal  
Direito Administrativo  - Organização administrativa  

Sexta 30 

Direito Constitucional - Nacionalidade 
ECA - Doutrina da proteção integral, conceito de criança e adolescente, absoluta prioridade, regras de interpretação do 
ECA; Situações de risco; Medidas de proteção; Medidas socioeducativas  
Direito Administrativo  - Organização administrativa  

Sábado 31 
Direito Constitucional – Nacionalidade;  Direito Empresarial - Capacidade 
Direito Processual do Trabalho  - organização da Justiça do Trabalho - competência da Justiça do Trabalho  
Direito Processual Penal  - Princípios Processuais Penais 

Domingo 01 
Direito do Consumidor  - CDC características e elementos 
Direito Processual do Trabalho  - competência da Justiça do Trabalho 
Direito Processual Penal  - Princípios Processuais Penais; 
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Fevereiro  

Segunda 02 

ECA - Autoridades que aplicam as medidas; Conselho tutelar e as alterações promovidas pela Lei 12696/12; 
Competência da justiça da Infância e Juventude – em razão da matéria, territorial e administrativa 
Direito do Trabalho - Contrato de trabalho temporário lei 6019/74 
Direito Penal . - Conflito aparente de normas penais  

Terça 03  
Direito do Consumidor  - CDC direitos básicos 
Direito Processual do Trabalho  - organização da Justiça do Trabalho - competência da Justiça do Trabalho  
Direito Processual Penal  - Princípios Processuais Penais 

Quarta 04 
Direito do Consumidor  - CDC características e elementos 

Direito Processual do Trabalho  - competência da Justiça do Trabalho 
Direito Processual Penal  - Princípios Processuais Penais; 

Quinta 05  

ECA - Autoridades que aplicam as medidas; Conselho tutelar e as alterações promovidas pela Lei 12696/12; 
Competência da justiça da Infância e Juventude – em razão da matéria, territorial e administrativa 
Direito do Trabalho - Contrato de trabalho temporário lei 6019/74 
Direito Penal . - Conflito aparente de normas penais  

Sexta 06  
Direito do Consumidor  - CDC direitos básicos 
Direito Constitucional  - Remédios constitucionais  
Direito Administrativo - Responsabilidade civil do Estado; Direito Constitucional  - Direitos Políticos  

Sábado 07  
Direito Processual do Trabalho  - conflito de competência - competência territorial - princípios  
Direito Processual Penal  - Princípios ; ECA - Medidas de proteção; Acolhimento; Modalidades de família; Família 
natural, extensa ou ampliada e substituta: Guarda e tutela 

Domingo 08 
 

Direito do Trabalho - Terceirização, dono da obra e subempreitada. Alteração do ct;  
Direito Penal . - Norma penal em branco;  
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Fevereiro  

Segunda 09 
Direito Empresarial - Registro 
Direito do Trabalho - Alteração do ct e interrupção do ct; Direito Penal . - Sujeitos do crime  
ECA - Adoção  

Terça 10 
Direito Administrativo - Bens públicos 
Direito Processual do Trabalho  - Nulidades - Atos, prazos e termos processuais; Direito Processual Penal  - Princípios  
Direito Empresarial - Estabelecimento 

Quarta 11 
Direito Constitucional  - Remédios Constitucionais; Partidos Políticos 
Direito Administrativo - Intervenção na propriedade privada 
Direito do Trabalho - Suspensão do ct; Direito Penal . - Sujeito passivo dos principais crimes  

Quinta 12  
Direito do Consumidor  - CDC responsabilidade civil pelo vício  
Direito Processual do Trabalho  - reclamação trabalhista - pedido de revisão - perempção - procedimentos - 
procedimento sumaríssimo; Direito Processual Penal  - Princípios  

Sexta 13 
Direito Constitucional  - Teoria dos Poderes; Visão Geral do Legislativo e do Executivo;  
Direito Administrativo - Intervenção na propriedade privada  
Direito Processual do Trabalho  - audiências; Direito Processual Penal  - Princípios  

Sábado 14 
Direito Empresarial - Ação Renovatória  
Direito Penal . - Sujeito passivo dos principais crimes 
Direito Constitucional - Poder Executivo / Imunidades Legislativo 

Domingo 15 
ECA - Prevenção especial; Ato infracional  
Direito do Trabalho - Férias e Jornada de Trabalho; Direito Processual Penal  - Inquérito 
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Fevereiro  

Segunda 16 
Direito do Consumidor  - Responsabilidade Civil no CDC  
Direito Penal - Crimes consumados e tentados  
Processo Civil  - Prazos Processuais; Formação, Suspensão Extinção do processo  

Terça 17 
Direito Processual Penal  - Inquérito; Direito Processual do Trabalho  - respostas do réu – reconvenção - Provas  
Direito Empresarial - Nome Empresarial  
Direito Constitucional - Imunidades Legislativo  

Quarta 18 
Direito Administrativo  - Licitações 
Direito do Trabalho - Jornada de Trabalho; Direito Penal - Crimes consumados e tentados  
Direito do Consumidor  - Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Quinta 19 
Direito Processual Penal  - Ação Penal; Direito Administrativo  - Licitações  
Direito Empresarial - Classificação das Sociedades Empresárias  
Direito Constitucional - Imunidades Executivo  

Sexta 20 
Direito Administrativo  - Contratos administrativos  
Direito Constitucional - Parte : Processo legislativo; Direito Processual Penal  - Ação Penal  
Direito Empresarial - Desconsideração da PJ 

Sábado 21 
Direito Processual do Trabalho  - Provas; Direito Processual Penal  - Ação penal Ação civil ex delicto  
Direito Processual Penal  - Competência; Direito Processual do Trabalho  - Recursos  

Domingo 22 
Direito do Consumidor  - Oferta; cobrança de dividas  
Direito Processual Penal  - Ação Penal; Direito Administrativo  - Licitações  
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Fevereiro  

Segunda 23 
Direito Empresarial - Classificação das Sociedades Empresárias  
Direito Constitucional - Imunidades Executivo  
Direito Administrativo  - Contratos administrativos  

Terça  24  
Direito Constitucional - Parte : Processo legislativo; Direito Processual Penal  - Ação Penal  
Direito Empresarial - Desconsideração da PJ 
Direito Processual do Trabalho  - Provas; Direito Processual Penal  - Ação penal Ação civil ex delicto  

Quarta 25 
 

Direito Processual Penal  - Competência; Direito Processual do Trabalho  - Recursos  
Direito do Consumidor  - Oferta; cobrança de dividas  
Direito Processual do Trabalho  - Recursos  

Quinta 26  
Direito Processual Penal  - Competência  
Direito do Trabalho - Extinção do contrato de trabalho; Direito Penal  - Consumação dos crimes em espécie  
Direito Empresarial -Títulos de crédito 

Sexta 27 
Direito Constitucional  - Controle de Constitucionalidade; Direito Processual Penal  - Prisão e Liberdade 
Direito do Consumidor  - Banco de dados, proteção contratual  
Direito Penal  - Estelionato; Direito Constitucional  - Organização do Estado  

Sábado 28 
Direito do Trabalho - Extinção do contrato de trabalho  
Direito Administrativo  - Agentes públicos; Direito Processual do Trabalho  - recurso ordinário - efeito devolutivo em 
profundidade (súmula 309, TST) - remessa necessária (súmula 303, TST)  

Domingo 01 
Direito Empresarial -Títulos de crédito 
Direito Processual Penal  - Prisão e Liberdade  
Direito Penal  - Crimes sexuais. Falsificação de moeda.  Crimes funcionais 
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Março  

Segunda 02 
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 

Terça 03 
Direito Empresarial - Direito Falimentar  
Direito Penal  - Crime tentado 
Direito Administrativo  - Improbidade administrativa 

Quarta 04 
Direito Processual do Trabalho  - Agravo de instrumento - embargos de declaração 
Direito Constitucional  - ART. 5 
Direito do Trabalho - Garantia de emprego  

Quinta 05 
Direito Penal  - Dolo e culpa  
Direito Penal - Parte : Excludentes de ilicitude  
Direito Administrativo  - Atos administrativos  

Sexta 06  
Direito Processual do Trabalho  - liquidação e execução 
Direito Administrativo  - Atos administrativos; Direito Penal  - Inimputabilidade  
Direito Penal  - Inimputabilidade 

Sábado 07 SUPER UTI 

Domingo 08 
 

Descanso 
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Março  

Segunda 09 Revisão 

Terça 10 Revisão 

Quarta 11 Ética Profissional 

Quinta 12 Ética Profissional 

Sexta 13 Ética Profissional 

Sábado 14 Revisão 

Domingo – dia 15 Prova da 1ª fase do XVI Exame de Ordem Unificado 
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Não existe um tempo projetado específico para cada jornada de estudos: o examinando deve esgotar o conteúdo dentro do projetado. Caso o conteúdo de um dia 

não seja esgotado, sua reposição deve ser feita dentro do lapso de tempo mais curto possível, para não comprometer a programação.  

Separei os finais de semana com esse propósito. 

Não estabeleci uma margem de tempo para os estudos. ESGOTEM o conteúdo 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 terça e sejam fiéis ao cronograma. Atrasar uma ou duas semanas será bem prejudicial para o planejamento. 

Tempo é, sem sombra de dúvidas, o grande artigo de luxo quando se fala em Exame de Ordem. De uma forma ou de outra, a noção do passar do tempo tem de 

estar associada a uma determinação interna básica para qualquer empreendimento: disciplina! 

Sem disciplina não há gestão do tempo. 

E sem fé não há aprovação! 

Acreditem, perseverem, entreguem-se de corpo e alma ao projeto de conseguirem a aprovação. Só depende de vocês! 

Bons estudos! 


