
 

 

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

Como estudar o conteúdo de 50 dias em apenas 5, emulando o famoso plano de desenvolvimento do presidente JK, imortalizado no bordão "50 anos em 

5?" E a pergunta é pertinente, pois finalmente entramos na semana da prova do XX Exame de Ordem! Estamos no ápice da expectativa, e tentar devorar os 

livros é um sentimento bastante comum entre os candidatos! 

Anotem aí: Infelizmente isso NÃO existe! Não dá para recuperar, nessas alturas do campeonato, o tempo perdido! Não é possível comprimir os estudos 

para que tudo seja visto em apenas uma semana. Agora é hora de estudar certo, com estratégia, e não de tentar dar conta de um volume de estudo que vá 

além da capacidade de apreensão do cérebro. 
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Não é hora de buscar milagres, mas sim hora de estudar CERTO! Quem adotou uma estratégia e fez uma programação prévia dos estudos não deve estar 

tão preocupado assim! Agora, nesta semana, é o momento de dar aquela azeitada final nos estudos e encarar a prova! 

O momento agora é o de estabelecer a SINTONIA FINA, o ajuste final, dos detalhes! 

O FOCO dos estudos deve estar concentrado nas deficiências, na resolução de exercícios, no acompanhamento das nossas revisões, para os temas mais 

importantes serem anotados e, sobretudo, foco em Ética Profissional! Pensando nisto preparamos um cronograma específico de estudos para esta reta 

final! 

A ideia aqui é básica, e envolve 3 vetores: 

1 – O estudo e resolução e exercícios das disciplinas em que o candidato não vai bem  

Neste ponto vocês precisam ler os posts das duas últimas semanas do Blog Exame de Ordem. Neles abordo o que fazer neste sentido. A análise de 

desempenho e o mapeamento de pontos na resolução de provas são fundamentais Se não fizeram, façam o mais rapidamente possível para por o 

planejamento desta semana em dia. 

E sim! É um pouco trabalhoso, mas PROFUNDAMENTE revelador do atual estágio de preparação. Fundamental para se definir os rumos! 

2 – O estudo EXCLUSIVO de Ética Profissional 

Quarta e quinta devem ser separadas exclusivamente para isto. Fundamental para a aprovação! 

3 – O acompanhamento das nossas revisões 

Temos o Projeto 10+, com as dicas mais importantes para a prova objetiva. Os 10 temas mais cobrados nas principais disciplinas da 1ª fase. As aulas são ao 

vivo, mas ficam gravadas para quem adquirir o curso posteriormente! Grande pedida nesta reta final! 

Confiram a nossa programação especial para esta semana: 

 



 

 
Estudo por tópicos dos pontos mais fracos da 
preparação, das disciplinas que o candidato 
menos domina. 
 
 

Estudo por tópicos dos pontos mais fracos da preparação, das 
disciplinas que o candidato menos domina. 
 
Resolução de exercícios das disciplinas que o candidato menos 
domina. 
 

Direito Civil

Revisão dos pontos mais importantes de todas as 
disciplinas 
 
 

Revisão dos pontos mais importantes. 
 
Resolução de exercícios 

 
Direito Constitucional 

Dedicação exclusiva a Ética Profissional! 
 
Estudo do Estatuto da Advocacia (lei 8.906/94) 
(leitura). Pontos IMPORTANTES de estudo: 
 
1 - Direito dos Advogados 
 
2 – Inscrição da OAB 
 
3 – Honorários 
 
4 – Sociedade de Advogados 
 
5 – Infrações e sanções disciplinares 
 
6 – Incompatibilidade e impedimentos 
 
7 – Advogado empregado 
 
8 – Ética do Advogado 
 
9 – Conselho Federal 
 
10 – Processo Disciplinar 
 

 
 

Estudo do Código de Ética e Disciplina (leitura). Pontos 
IMPORTANTES de estudo: 
 
1 – Publicidade 
 
2 – Honorários  
 
3 – Relação com os clientes 
 
4 – Sigilo profissional 
 
5 – Regras Deontológicas Fundamentais 
 
6 – Processo Disciplinar 
 
Estudo do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia 
(leitura). Pontos IMPORTANTES de estudo: 
 
1 – Atividade de advocacia 
 
2 – Estágio Profissional 
 
3 – Advocacia Pública 
 
4 – Direitos e Prerrogativas 
 
5 – Inscrição na OAB 

Direito do trabalho 



 

Dedicação exclusiva a Ética Profissional! 
 
Resolução de questões de Ética Profissional. 
 
 
 

Resolução de questões de Ética Profissional. 
 
Avaliação dos erros e releitura dos pontos em que o candidato 
não foi bem na resolução de questões. 

 
Direito Tributário 

 
Dedicação exclusiva a Ética Profissional! 
 
Resolução de questões de Ética Profissional. 

 

 
Dedicação exclusiva a Ética Profissional! 
 
Resolução de questões de Ética Profissional. 

 

 
Direito Penal 

 
Resolução de exercícios e simulados (Das 08h até 
às 12h) 

 
 

 
Resolução de exercícios e simulados (Das 14h até às 17h); 
 
Estabelecimento da estratégia para a resolução da prova (será 
publicado um post específico sobre isto no Blog Exame de 
Ordem). 
 

 
Check-list da prova: organização de todo o 
material na véspera, para não resultar em nenhum 
esquecimento; 
 
Identificação correta do local de prova; 
 
Descanso: importante para o equilíbrio psíquico. 

 
Almoço a partir das 10:40h; 
 
11:30h: saída para o local de prova (Nota: para 
quem mora em localidades mais distantes, sair 
mais cedo). 

 
 

 
 

PROVA (e fechamento dos portões) : 13h 

 

 
 

Mesa Redonda  
do Portal Exame de Ordem 

A partir das 19h30minh 

 

Procurem ser disciplinados nos estudos. O momento agora é de IMERSÃO nos livros, exercícios e aulas para se extrair e absorver o máximo de conteúdo! 

Nem preciso explicar o porquê disto, não é? 

A prova é difícil, mas vocês podem e VÃO dar conta de vencê-la! Só é preciso ter método, tranquilidade e dedicação. Bons estudos! 


