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Cronograma Reta Final – 30 dias para 1ª Fase do XIV Exame de Ordem

Apenas 30 dias antecedem a prova de 1ª fase do XIV Exame de Ordem

possível! Mas se esse é seu objetivo, você vai precisar de muita dedicação, crença no seu potencial e, acima de tudo, PLANEJAMENTO. Isso mesmo... Quando o 

relógio passa a ser seu adversário, o planejamento torna-

Em se tratando de planejamento para esta reta final, se

muito tempo, a equipe do Prova da Ordem¹ em parceria com 

um cronograma SENSACIONAL para sua aprovação!!! 

O presente cronograma leva em consideração o peso que cada disciplina possui para a formação de sua nota final

cobrados na prova de 1ª fase de edições anteriores4, ou seja, um material de EXCELENTE QUALIDADE, preparado com muito carinho e dedicação para você 

conquistar sua aprovação nessa reta final de preparação!!

Na concepção do cronograma, foi dada devida importância 

atividade extra no final de cada dia de estudo e também um dia da semana 

edições anteriores, algo FUNDAMENTAL para sua aprovação. 

estudos do site Prova da Ordem6. 

Para a disciplina de Ética e Estatuto da OAB foi designada a última semana 

OAB, pois a mesma tem o menor volume de conteúdo a ser estudado, sendo que a prova cobra 10 questões da matéria, ou seja, se você qu

precisa GABARITAR em Ética e Estatuto da OAB! Além disso, 

em que memorização da lei lhe trará mais resultados, motivo pelo qual sugerimos o estudo dessa disciplina na semana que antecede a prova.

Feitas as devidas apresentações, vamos então ao cronograma, já que a partir de a

1ª Fase no dia 03/08!! Se segura FGV... No XIV Exame, o site Prova da Ordem vai aprovar muitos examinandos!!!!!
 

Links de seu Interesse: 

1 – Fan Page Prova da Ordem: https://www.facebook.com/ProvadaOrdem  

2 – Fan Page Central de Dicas da OAB: https://www.facebook.com/centraldedicasOAB

3 – Matéria Peso que cada disciplina possui para a formação de sua nota final: http://www.provadaordem.com.br/post/96/a

4 – Matéria Estatísticas de assuntos mais cobrados na prova de 1ª fase de edições anteriores

5 – Matéria Aplicação de exercícios de assimilação e fixação do conteúdo (testes práticos)

6 – Conheça o site Prova da Ordem, especializado em aprovar Bacharéis em Direito no Exame da OAB
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30 dias para 1ª Fase do XIV Exame de Ordem 

XIV Exame de Ordem. Pouquíssimo tempo para um examinando se preparar, mas mesmo assim ainda é 

precisar de muita dedicação, crença no seu potencial e, acima de tudo, PLANEJAMENTO. Isso mesmo... Quando o 

-se elemento crucial para o sucesso! 

Em se tratando de planejamento para esta reta final, seu primeiro passo é montar um CRONOGRAMA de estudos. Como es

em parceria com recém-aprovada na OAB Cristiane Cota (editora da FanPage 

peso que cada disciplina possui para a formação de sua nota final

, ou seja, um material de EXCELENTE QUALIDADE, preparado com muito carinho e dedicação para você 

conquistar sua aprovação nessa reta final de preparação!! 

cronograma, foi dada devida importância à aplicação de exercícios de assimilação e fixação do conteúdo (testes práticos)

ia de estudo e também um dia da semana exclusivamente para o estudo com base na resolução de questões aplicadas em 

edições anteriores, algo FUNDAMENTAL para sua aprovação. Para auxiliar na aplicação dos testes práticos, sugerimos

designada a última semana de estudos. A grande verdade é que essa

is a mesma tem o menor volume de conteúdo a ser estudado, sendo que a prova cobra 10 questões da matéria, ou seja, se você qu

precisa GABARITAR em Ética e Estatuto da OAB! Além disso, pode-se dizer que pouco será cobrado sobre o entendimento

lhe trará mais resultados, motivo pelo qual sugerimos o estudo dessa disciplina na semana que antecede a prova.

Feitas as devidas apresentações, vamos então ao cronograma, já que a partir de amanhã você já terá objetivos bem específicos para fazer uma ótima prova de 

... No XIV Exame, o site Prova da Ordem vai aprovar muitos examinandos!!!!! 

https://www.facebook.com/centraldedicasOAB  

http://www.provadaordem.com.br/post/96/a-matematica-do-exame-de-ordem  

a de 1ª fase de edições anteriores: http://www.provadaordem.com.br/post/137/estatisticas-de-assuntos-mais-cobrados

plicação de exercícios de assimilação e fixação do conteúdo (testes práticos): http://www.provadaordem.com.br/post/130/avaliacao-de-10-tecnicas-de-estudos-para

éis em Direito no Exame da OAB: http://www.provadaordem.com.br/aprovacao-no-exame-de-ordem 

www.provadaordem.com.br Pág. 1 de 9 

. Pouquíssimo tempo para um examinando se preparar, mas mesmo assim ainda é 

precisar de muita dedicação, crença no seu potencial e, acima de tudo, PLANEJAMENTO. Isso mesmo... Quando o 

é montar um CRONOGRAMA de estudos. Como essa atividade costuma despender 

da FanPage Central de Dicas da OAB²) montaram 

peso que cada disciplina possui para a formação de sua nota final³ e as estatísticas de assuntos mais 

, ou seja, um material de EXCELENTE QUALIDADE, preparado com muito carinho e dedicação para você 

aplicação de exercícios de assimilação e fixação do conteúdo (testes práticos)5, deixando uma 

para o estudo com base na resolução de questões aplicadas em 

sugerimos a utilização do ambiente virtual de 

A grande verdade é que essa matéria é a grande estrela da prova da 

is a mesma tem o menor volume de conteúdo a ser estudado, sendo que a prova cobra 10 questões da matéria, ou seja, se você quer APROVAR você 

se dizer que pouco será cobrado sobre o entendimento da matéria em si, sendo a disciplina 

lhe trará mais resultados, motivo pelo qual sugerimos o estudo dessa disciplina na semana que antecede a prova. 

manhã você já terá objetivos bem específicos para fazer uma ótima prova de 

cobrados-em-cada-materia  

para-sua-aprovacao-no-exame-da-oab-e-concursos  
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* Media diária de estudo: 3 a 4 hrs! 

** Imprescindível a resolução de exercícios da matéria estudada no dia. Reserve pelo menos 1 hora de estudo 

*** Caso você tenha possibilidade de dedicar mais de 4 horas / dia, dê maior ênfase na resolução de questões de edições anteriores!

www.provadaordem.com.br

éria estudada no dia. Reserve pelo menos 1 hora de estudo à resolução de questões! 

dade de dedicar mais de 4 horas / dia, dê maior ênfase na resolução de questões de edições anteriores! 
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04/07 – Sexta 
Direito Civil 

- Responsabilidade Civil  

- Direito de Família 

 

Processo Civil 

- Execução  

- Capacidade Processual 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

 

 

 

 

05/07 – Sábado 
Direito Penal 

- Crimes em Espécie  

- Teoria da Pena  

- Teoria do Erro 

 

Processo Penal 

- Procedimentos  

- Recursos 

 

* Revisão da matéria de 2ª Fase. 

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.
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de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

dições anteriores das matérias do dia. 

06/07 – Domingo 
Direito do Trabalho 

- Jornada 

- Estabilidades  

- Contrato de Trabalho 

- Experiência no Contrato de Trabalho

 

Processo do Trabalho 

- Audiência Inaugural  

- Revelia  

- Perempção Trabalhista 

 

* Revisão da matéria de 2ª Fase. 

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

07/07 – Segunda 
Direito Constitucional 

- Controle de Constitucionalidade 

- Processo Legislativo 

 

Direito Tributário 

- Impostos em espécie 

- Princípios e imunidades 

- Legislação tributária 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.
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Experiência no Contrato de Trabalho  

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 
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08/07 – Terça 
Direito Administrativo 

- Intervenção do Estado na Propriedade 

- Organização da Administração 

- Contratos / Atos Administrativos 
 

Direito Empresarial 

- Sociedades no C.C  

- Sociedades Anônimas 

- Títulos de Crédito 
 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

09/07 – Quarta 
Resolver provas da OAB de edições anteriores XIII – XII – XI – X –

 

10/07 – Quinta 
Direito Internacional 

- Tratamento jurídico dos estrangeiros  

- Jurisdição a bordo de navios e embarcações 

- Direito aplicável à sucessão 

- Teoria do Direito Internacional  

- Sentença da Corte Interamericana  

- Contratos Internacionais 

ECA 

- Direitos Fundamentais  

- Medidas socioeducativas  

- Adoção 

- Perda e suspensão do pátrio poder 

- Garantias processuais  

- Direitos do adolescente internado 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.
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* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

– IX. 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

11/07 – Sexta 
Direito Civil 

- Direitos da Personalidade 

- Sucessão 

 

Processo Civil 

- Cautelar  

- Defesas 

- Liquidação de Sentença 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

 

 

 

 

12/07 – Sábado 
Direito Penal 

- Princípios Fundamentais 

- Concurso de Crimes  

- Concurso de Pessoas 

 

Processo Penal 

- Inquérito policial  

- Prisões 

- Provas 

 

* Revisão da matéria de 2ª Fase. 

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.
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* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 
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13/07 – Domingo 
Direito do Trabalho 

- Direito Coletivo 

- Intervalo intrajornada 

- Periculosidade e Insalubridade 

- Terceirização 
 

Processo do Trabalho 

- Competência  

- Ônus da Prova  

- Custas 
 

* Revisão da matéria de 2ª Fase. 

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

 

 

 

14/07 – Segunda 
Direito Constitucional 

- Ações Constitucionais  

- Direitos Políticos  

- Súmula Vinculante 
 

Direito Tributário 

- Obrigação tributária e responsabilidade  

- Lançamento e crédito tributário  

- Garantias e privilégios do crédito tributário 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.
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** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

edições anteriores das matérias do dia. 

15/07 – Terça 
Direito Administrativo 

- Licitação  

- Responsabilidade Civil  

- Agentes públicos  

- Poderes da Administração 
 

Direito Empresarial 

- Falência/Recuperação  

- Contratos 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

16/07 – Quarta 
Resolver provas da OAB de edições anteriores XIII 

 

17/07 – Quinta 
Direito do Consumidor 

- Proteção Contratual  

- Responsabilidade fato Produto / Serviço

- Cláusulas Abusivas 

 

Direito Ambiental 

- Unidade de Conservação  

- Responsabilidade Civil / Ambiental 

- EIA-RIMA / Informação Ambiental 

- Penal Ambiental  

- Competências Constitucionais  

- Licenciamento / Fiscalização 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matér

 

www.provadaordem.com.br Pág. 5 de 9 

edições anteriores das matérias do dia. 

anteriores XIII – XII – XI – X – IX. 

ato Produto / Serviço 

Ambiental  

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 



 

Prova da Ordem 

Rua Lauro Linhares, 2055, sala 705, Bloco Flora, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88036-002 
Tel. +55 48 3024-5197 | e-mail: comercial@provadaordem.com.br 
 

18/07 – Sexta 
Direito Civil 

- Dos Fatos Jurídicos  

- Das Pessoas  

- LINDB 

 

Processo Civil 

- Citação 

- Ação Rescisória  

- Chamamento ao Processo (Intervenção) 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

 

 

19/07 – Sábado 
Direito Penal 

- Iter Criminis 

- Leis Extravagantes 

- Tipicidade 

 

Processo Penal 

- Tribunal do Júri 

- Jurisdição e competência 

- Sentença 

 

* Revisão da matéria de 2ª Fase. 

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.
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* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

20/07 – Domingo 
Direito do Trabalho 

- FGTS  

- Direito Coletivo  

- Aprendizagem  

 

Processo do Trabalho 

- Recursos  

- Execução  

- Rito Sumaríssimo 

 

* Revisão da matéria de 2ª Fase. 

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

 

21/07 – Segunda 
Direito Constitucional 

- Repartição Const. de Competências

- Poder Judiciário 

- Poder Executivo  

- Poder Legislativo  

- Direitos e garantias individuais 

 

Direito Tributário 

- Divida ativa e execução fiscal  

- Poder de tributar e competência tributária 

- Taxas 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.
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** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

Repartição Const. de Competências 

ributária  

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 
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22/07 – Terça 
Direito Administrativo 

- Desapropriação 

- Intervenção Estatal na propriedade 

- Bens públicos 

 

Direito Empresarial 

- Locação  

- Propriedade Industrial 
 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

23/07 – Quarta 
Resolver provas da OAB de edições anteriores XIII – XII – XI –

 

24/07 – Quinta 
Direitos Humanos 

- Comissão Interamericana  

- Constituição de 1988 e os direitos humanos  

- Teoria Geral dos Direitos Humanos 

- Proteção Internacional dos Direitos humanos  

- Pacto de San José de Costa Rica  

- Direitos da criança 

- Proteção dos índios  

- Direitos do Idoso  

- Convenção da ONU discriminação contra mulher 

 

Filosofia do Direito 

- Hermenêutica e Interpretação  

- Moral e Direito 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.
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* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

– X – IX. 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

25/07 – Sexta 
Direito Civil 

- Direito das coisas 

- Das Obrigações 

 

Processo Civil 

- Mandato de Segurança 

- Atos Processuais 

- Cumprimento de Sentença 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

 

 

 

26/07 – Sábado 
Direito Penal 

- Relação Causalidade 

- Extinção de Punibilidade 

- Culpabilidade 

 

Processo Penal 

- Ação Penal 

- Execução Penal 

- Questões e processos incidentes 

 

* Revisão da matéria de 2ª Fase. 

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.
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* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 
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27/07 – Domingo 
Direito do Trabalho 

- Salário 

- Equiparação Salarial 

- Aviso Prévio 

- Rescisão 
 

Processo do Trabalho 

- Revelia 

- Homologação de Acordo 

- Acordo Coletivo 
 

* Revisão da matéria de 2ª Fase. 

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

28/07 – Segunda 
Ética e estatuto da OAB 

- Ler a Lei nº 8906/94 (estatuto da advocacia e da OAB) 

- Ler o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB

- Ler o Código e Ética e Disciplina da OAB 
 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

29/07 – Terça 
Ética e estatuto da OAB 

- Estrutura Organizacional da OAB 

- Direitos e Deveres do Advogado 

- Tipos de inscrição 

- Licença e cancelamento da inscrição na OAB 
 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

www.provadaordem.com.br

** Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

Ler o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

30/07 – Quarta 
Resolver provas da OAB de edições anteriores XIII 

 

31/07 – Quinta 
Ética e estatuto da OAB 

- Sociedade de Advogados 

- Advogado Empregado 

- Honorários Advocatícios 

- Código de Ética 

- Infrações e Sanções Disciplinares 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.
 

 

01/08 – Sexta 
Ética e estatuto da OAB 

- Ler a Lei nº 8906/94 (estatuto da advocacia e da OAB)

- Ler o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB

- Ler o Código e Ética e Disciplina da OAB
 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia.

 

02/08 – Sábado 
Dia livre para assistir aos aulões de véspera de prova.

Resolver questões de edições anteriores 

 

03/08 – Domingo 
Fazer uma manhã tranquila, comer alimentos leves no almoço e 

de controle da ansiedade para arrebentar na
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anteriores XIII – XII – XI – X – IX. 

 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

Ler a Lei nº 8906/94 (estatuto da advocacia e da OAB) 

Ler o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB 

Ler o Código e Ética e Disciplina da OAB 

* Resolver questões de provas de edições anteriores das matérias do dia. 

Dia livre para assistir aos aulões de véspera de prova. 

anteriores e simulados. 

comer alimentos leves no almoço e fazer exercícios 

controle da ansiedade para arrebentar na 1ª fase do XIV Exame de Ordem!!!! 
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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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cristiane Cota
http://www.fb.com/CentraldeDicasOAB

Faça parte do meu Grupo de Estudos 

para Facebook
https://www.facebook.com/groups/XIIIexame.material

 

 

 

 

 

QUER SER APROVADO Central de Dicas para OAB 
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Cristiane Cota 
http://www.fb.com/CentraldeDicasOAB  

Faça parte do meu Grupo de Estudos 

Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/XIIIexame.material 

 

 

Central de Dicas para OAB  


