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Cronograma 

 

Entenda a Matemática para sua Aprovação 

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

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 co

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 consideração

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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Cronograma 1ª Fase XV Exame OAB – 60 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

para esta prova, apresentaremos alguns cálculos que certamente 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!

diana. 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 

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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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 

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/wfVFR2  

 

 

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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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/k44sQA
 

 

 

QUER SER APROVADO Estude online 

Exame da 
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Para mais detalhes, acesse: 

http://goo.gl/k44sQA    

 

online para o  

Exame da OAB 


