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Cronograma Emergencial 

 

Entenda a Matemática para sua Aprovação 

A prova de 1ª Fase do Exame de Ordem possui 80 questões objetivas que abrangem as 17 matérias 

possuem o mesmo peso para a formação de sua nota final, uma vez que o número de questões por matéria não é uniforme. Para aux

para esta prova, apresentaremos alguns cálculos que certamente contribuirão para sua aprovação.

Pode-se dizer que as matérias que compõem a prova de 1ª fase podem ser distribuídas em 3 agrupamentos, conforme a relevância de ca

aprovação. O Grupo A traz as matérias mais importantes. Levando em 

questões, ou seja, representa 56,25% de sua prova. Por este motivo, este grupo de disciplinas deve ser o maior foco de seus estudos!

O Grupo B é composto por matérias de relevância mediana. As matérias que compõem este grupo totalizam 

prova. Por este motivo, este grupo de matérias deve ser estudado com muita atenção, porém, levando em consideração sua relevância 

O Grupo C traz as matérias de baixa relevância. As matérias que compõem este grupo totalizam 

motivo, este grupo de matérias deve ser estudado, mas com empenho muito inferior às demais matérias.
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Emergencial 1ª Fase XV Exame OAB – 30 dias

A prova de 1ª Fase do Exame de Ordem possui 80 questões objetivas que abrangem as 17 matérias contempladas no edital. Apesar disso, as matérias não 

possuem o mesmo peso para a formação de sua nota final, uma vez que o número de questões por matéria não é uniforme. Para aux

ertamente contribuirão para sua aprovação. 

se dizer que as matérias que compõem a prova de 1ª fase podem ser distribuídas em 3 agrupamentos, conforme a relevância de ca

as matérias mais importantes. Levando em consideração que a prova objetiva possui 80 questões, somente 

. Por este motivo, este grupo de disciplinas deve ser o maior foco de seus estudos!

elevância mediana. As matérias que compõem este grupo totalizam 25 questões

. Por este motivo, este grupo de matérias deve ser estudado com muita atenção, porém, levando em consideração sua relevância 

as matérias de baixa relevância. As matérias que compõem este grupo totalizam 10 questões, ou seja, representa 

motivo, este grupo de matérias deve ser estudado, mas com empenho muito inferior às demais matérias. 
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contempladas no edital. Apesar disso, as matérias não 

possuem o mesmo peso para a formação de sua nota final, uma vez que o número de questões por matéria não é uniforme. Para auxiliar na sua preparação 

se dizer que as matérias que compõem a prova de 1ª fase podem ser distribuídas em 3 agrupamentos, conforme a relevância de cada uma para sua 

consideração que a prova objetiva possui 80 questões, somente este grupo totaliza 45 

. Por este motivo, este grupo de disciplinas deve ser o maior foco de seus estudos! 

25 questões, ou seja, representa 31,25% de sua 

. Por este motivo, este grupo de matérias deve ser estudado com muita atenção, porém, levando em consideração sua relevância mediana. 

, ou seja, representa 12,5% de sua prova. Por este 
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Estatística de assuntos mais relevantes por matéria

Além de identificar as matérias mais relevantes, existe outra técnica muito importante para sua aprovação na prova de 1ª Fase. A essa altura, devo imaginar 

que você já tem conhecimento que o conteúdo a ser estudado para a prova de 1ª Fase é MUITO extenso. Tenho plena convicção em 

humanamente impossível ter amplo conhecimento nos conteúdos exigidos nas 17 matérias e a própria banca examinadora da FGV também tem esse mesm

entendimento, uma vez que exige dos examinando praticamente os mesmos conteúdos ao longo das diferentes edições do Exame de O

Para facilitar a identificação dos assuntos mais recorrentes no Exame da OAB, o site Prova da Ordem elaborou um estudo estatí

visualizar este estudo, acesse: http://goo.gl/g9XrQW  

 

 

Sobre o Cronograma 

O cronograma possui o conteúdo programático a ser estudado, dividido por matérias e dias 

da semana. Acompanha o cronograma alguns conteúdos adicionais, como calendário para 

XV Exame da OAB e orientações sobre metodologia de estudo. O cronogram

estruturado para 6hrs / dia de estudo. Caso você tenha mais tempo disponível, faça 

exercícios no fim do dia. 

 

 

Calendário do XV Exame de Ordem 

Publicação do Edital de abertura: 26/09/14 

Período de inscrição: de 26/09/14 a 09/10/14 

Prova Objetiva - 1ª Fase: 16/11/14 

Prova prático-profissional - 2ª Fase: 11/01/14 
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Estatística de assuntos mais relevantes por matéria 

outra técnica muito importante para sua aprovação na prova de 1ª Fase. A essa altura, devo imaginar 

que você já tem conhecimento que o conteúdo a ser estudado para a prova de 1ª Fase é MUITO extenso. Tenho plena convicção em 

sível ter amplo conhecimento nos conteúdos exigidos nas 17 matérias e a própria banca examinadora da FGV também tem esse mesm

entendimento, uma vez que exige dos examinando praticamente os mesmos conteúdos ao longo das diferentes edições do Exame de O

Para facilitar a identificação dos assuntos mais recorrentes no Exame da OAB, o site Prova da Ordem elaborou um estudo estatí

O cronograma possui o conteúdo programático a ser estudado, dividido por matérias e dias 

da semana. Acompanha o cronograma alguns conteúdos adicionais, como calendário para 

XV Exame da OAB e orientações sobre metodologia de estudo. O cronograma foi 

hrs / dia de estudo. Caso você tenha mais tempo disponível, faça 
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outra técnica muito importante para sua aprovação na prova de 1ª Fase. A essa altura, devo imaginar 

que você já tem conhecimento que o conteúdo a ser estudado para a prova de 1ª Fase é MUITO extenso. Tenho plena convicção em afirmar que é 

sível ter amplo conhecimento nos conteúdos exigidos nas 17 matérias e a própria banca examinadora da FGV também tem esse mesmo 

entendimento, uma vez que exige dos examinando praticamente os mesmos conteúdos ao longo das diferentes edições do Exame de Ordem. 

Para facilitar a identificação dos assuntos mais recorrentes no Exame da OAB, o site Prova da Ordem elaborou um estudo estatístico MUITO interessante. Para 
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Domingo Segunda Terça

12 13 14

X X X

19 20 21

DIREITO CIVIL

. Das Obrigações

. Dos Fatos Jurídicos

PROCESSO CIVIL

. Atos Processuais

. Prossessórias

DIREITO PENAL

. Concurso de Crimes

. Concurso de Pessoas

PROCESSO PENAL

. Provas

. Sentença

. Execução penal

DIREITO ADMINISTRATIVO

. Agentes públicos

. Poderes na Administração

DIREITO EMPRESARIAL

. Locação e Propriedade Industrial

. Contratos

26 27 28

DIREITO CIVIL

. Direito das Sucessões

. Responsabilidade Civil

. Das Pessoas

PROCESSO CIVIL

. Liquidação de Sentença

. Recursos

. Citação

DIREITO PENAL

. Tipicidade

. Leis Extravagantes

. Extinção de Punibilidade

PROCESSO PENAL

. Tribunal do Juri

. Inquérito Policial

DIREITO ADMINISTRATIVO

. Responsabilidade Civil

. Atos administrativos

. Processo administrativo

DIREITO EMPRESARIAL

. Direito Falimentar 

. Recuperação
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Quarta Quinta

15 16

X X

Resolução de questões 

provas edições anteriores

22 23

. Poderes na Administração

. Locação e Propriedade Industrial

DIREITO DO CONSUMIDOR

. Proteção Contratual

. Resp. Fato Produto / Serviço

. Cláusulas Abusivas

DIREITO INTERNACIONAL

. Tratamento jurídico dos estrangeiros

. Jurisdição a bordo de navios e embarcações

. Direito aplicável à sucessão

DIREITO TRIBUTÁRIO

. Legislação Tributária

. Obrigação Tributária

DIREITO CONSTITUCIONAL

. Direitos Políticos

. Poder Executivo

. Poder Judiciário

Resolução de questões 

provas edições anteriores

29 30

DIREITOS HUMANOS

. Teoria Geral dos Direitos Humanos

. Pacto de San José de Costa Rica

. Constituição de 1988 e os direitos humanos

FILOSOFIA DO DIREITO

. Justiça

. Utilitarismo

. Pós-Positivismo

DIREITO TRIBUTÁRIO

. Princípios e imunidades

. Garantias e privilégios do 

crédito Tributário

DIREITO CONSTITUCIONAL

. Controle Constitucionalidade

. Ações Constitucionais

Resolução de questões 

provas edições anteriores

OUTUBRO
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Sexta Sábado

17 18

Resolução de questões 

provas edições anteriores
VI - VII -VIII - IX - X - XI

XII - XIII - XIV

DIREITO DO TRABALHO

. Exp. no Contrato Trabalho

. Insalubridade e periculosidade

. Direito Coletivo

PROCESSO DO TRABALHO

. Audiência Inaugural

. Revelia

24 25

Resolução de questões 

provas edições anteriores
VI - VII -VIII - IX - X - XI

XII - XIII - XIV

DIREITO DO TRABALHO

. Remuneração

. FGTS

. Equiparação Salarial

PROCESSO DO TRABALHO

. Custas

. Audiência

. Homologação de Acordo

31 -

Resolução de questões 

provas edições anteriores
VI - VII -VIII - IX - X - XI

XII - XIII - XIV

X
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Domingo Segunda Terça

- - -

X X X

2 3 4

DIREITO CIVIL

. Direito de Família

. Direitos Reais

PROCESSO CIVIL

. Capacidade Processual

. Cautelar

. Procedimento Ordinário

DIREITO PENAL

. Teoria do Erro

. Teoria da Pena

. Tipicidade

PROCESSO PENAL

. Recursos

. Jurisdição e competência

DIREITO ADMINISTRATIVO

. Contratos

. Licitação

DIREITO EMPRESARIAL

. Sociedades anônimas

. Títulos de Crédito

9 10 11

DIREITO CIVIL

. Das Obrigações

PROCESSO CIVIL

. Execução

. Defesas

. Mandado de segurança

DIREITO PENAL

. Crimes em Espécie

. Iter Criminis

PROCESSO PENAL

. Procedimentos

. Ação Penal

. Prisões

DIREITO ADMINISTRATIVO

. Organização Administrativa

. Intervenção do Estado na 

propriedade

DIREITO EMPRESARIAL

. Sociedades no CC

16 17 18

DIA DA

PROVA
faça uma manhã tranquila e 

chegue cedo no local de 

prova

X X
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Terça Quarta Quinta

- -

X X

5 6

DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO EMPRESARIAL

. Sociedades anônimas

. Títulos de Crédito

ECA

. Direitos Fundamentais

. Medidas socioeducativas

. Adoção

DIREITO AMBIENTAL

. Unidade de conservação

. Resp. Civil / Ambiental

. EIA-RIMA / Informação 

Ambiental

DIREITO TRIBUTÁRIO

. Impostos em espécie

. Lançamento e crétido tributário

DIREITO CONSTITUCIONAL

. Processo Legislativo

. Repartição Const. de Comp.

. Poder Judiciário

Resolução de questões 

provas edições anteriores

12 13

DIREITO ADMINISTRATIVO

. Organização Administrativa

. Intervenção do Estado na 

DIREITO EMPRESARIAL

. Sociedades no CC

ÉTICA E ESTATUTO DA OAB

. Ler o Estatuto da OAB na 

íntegra, apostilas e resumos

ÉTICA E ESTATUTO DA OAB

. Prerrogativas

. Infrações e Sanções disciplinares

. Impedimentos e incompatibilidades

. Honorários advocatícios 

. Atividades da Advocacia

. Inscrição na OAB

. Deveres éticos

Resolução de questões 

provas edições anteriores

(especialmente simulados 

de Ética e Estatuto da OAB)

19 20

X X

NOVEMBRO
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Sexta Sábado

- 1

X

DIREITO DO TRABALHO

. Rescisão

. Aviso Prévio

. Estabilidades

PROCESSO DO TRABALHO

. Recursos

. Competência

7 8

Resolução de questões 

provas edições anteriores

VI - VII -VIII - IX - X - XI

XII - XIII - XIV

DIREITO DO TRABALHO

. Jornada

. Contrato de Trabalho

PROCESSO DO TRABALHO

. Execução

. Rito Sumaríssimo

. Ônus da Prova

14 15

Resolução de questões 

provas edições anteriores

VI - VII -VIII - IX - X - XI

XII - XIII - XIV

(especialmente simulados 

de Ética e Estatuto da OAB)

ASSISTIR AULÕES 

DE VÉSPERA

EXAME OAB

+
resolução de simulados e 

questões de provas 

anteriores

21 22

X X
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QUER SER APROVADO 

NA OAB EM 2014?  

www.plus.google.com/+ProvadaordemBr 

www.twitter.com/ProvadaOrdem  

www.fb.com/ProvadaOrdem 

Acompanhe nossas Redes Sociais 

www.provadaordem.com.br

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para mais detalhes, acesse:

http://goo.gl/g9XrQW
 

 

 

QUER SER APROVADO Estude online 

Exame da 
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Para mais detalhes, acesse: 

http://goo.gl/g9XrQW     

 

online para o  

Exame da OAB 


