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PLANO DE ESTUDOS PARA O XXI EXAME DE ORDEM

Prezados, esta semana trazemos para você uma ideia funcional de como 
criar um Plano de Estudos para o XXI Exame de Ordem. Aproveite e siga-o!!

Introdução

Prezados alunos candidatos ao XXI Exame de Ordem, o objetivo deste mate-
rial é auxiliar vocês na preparação de um regular Plano de Estudos para o Exame 
da OAB, disponibilizando algumas dicas e técnicas para obter êxito na primeira 
e segunda fase.

Estudar para esse tipo de prova requer habilidades e técnicas exclusivas de 
preparação. Não é como estudar para concursos públicos, pois o nível de apro-
fundamento das questões é muito menor. Contudo, há muitos detalhes que só a 
banca FGV traz no Exame OAB. Prova a prova, exame a exame, muitas caracte-
rísticas se repetem e o formato das questões varia muito pouco. Os professores 
do Projeto Exame de Ordem do Gran Cursos Online estão aptos e antenados 
em tudo para te surpreender e dar a você todo o direcionamento nos estudos 
para a conquista do seu ideal: ser Advogado!

Dessa forma, os materiais específicos para a OAB são os indicados para 
esse tipo de estudo, pois contém dicas, resumos, sinopses e revisões sobre os 
principais temas exigidos no exame. E, além dessa gama de informações, há 
sempre a necessidade de um Plano de Estudos eficaz. 

Sabe como preparar um? Vamos ensinar e te dar o passo-a-passo.
Periodicamente, nós incluímos no blog.projetoexamedeordem.com.br 

diversas dicas de como passar no Exame de Ordem como resumos, correção de 
provas, elaboração de recursos, dentre outros. O nosso bate-papo continua nas 
redes sociais, no canal do Youtube, Instagram e Facebook.

Esperamos, sinceramente, que este material contribua para a sua aprovação 
e ingresso na advocacia. 

http://www.grancursosonline.com.br
http://blog.projetoexamedeordem.com.br


3

XXI Exame de Ordem – PLANO DE ESTUDOS 
Prof. Marcelo Borsio

www.grancursosonline.com.br

1. CONTEÚDO 

Infelizmente, não há como o candidato se preparar para o Exame de Ordem 
sem estudar todas as matérias, mesmo que “superficialmente”, tendo em vista 
que a redução das questões, de 100 para 80, ampliou os riscos do candidato no 
êxito das questões, uma vez que o conteúdo programático será cobrado em um 
número limitado de questões. Ou seja, o candidato precisa conhecer a disciplina 
para evitar surpresas na hora da prova.

Assim, o recomendado é que o candidato estude todas as disciplinas, levando 
em consideração as disciplinas de maior peso (+ questões), em contraponto às 
disciplinas de menor peso (- questões). 

É claro que existem opiniões diversas dizendo: “olha, melhor você eleger 5 ou 
6 disciplinas com mais questões, incluindo sempre Ética e Estatuto da OAB, que 
tem 10 múltiplas escolhas, que você, gabaritando essas, garante 10 pontos dos 
40 exigidos! ” É verdade, se você se garantir nas 5 ou 6, tem grandes chances 
de êxito! Mas para isso, o estudo tem que fechar as questões, quase que não 
permitindo falhas. Aí farão falta as questões de disciplinas que você nem tocou, 
ou vai por aproximação, ou com o que pouco lembra, ou no chute. Será que seria 
essa a melhor estratégia? Pensamos que não!

Você pode dar ênfase, veja, ênfase para as com mais questões, mas nunca 
menospreze as demais, pois elas vão te trazer pontos essenciais para sua apro-
vação. Programe sua semana, agende disciplinas por dia, assista excelentes 
aulas do Projeto Exame de Ordem (PEO) do Gran Cursos Online e veja seu 
sonho ser realizado!  

Atenção!

As disciplinas com menos questões deverão ser estudadas, tendo em vista a 
extensão dos enunciados e a equivalência da pontuação final.  

http://www.grancursosonline.com.br
http://blog.projetoexamedeordem.com.br
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Vejamos abaixo as disciplinas cobradas e os respectivos números de ques-
tões no Exame de Ordem:

DISCIPLINA QUESTÕES

Ética Profissional 10

Filosofia do Direito 2

Direito Constitucional 7

Direitos Humanos 3

Direito Internacional 2

Direito Tributário 4

Direito Administrativo 6

Direito Ambiental 2

Direito Civil 7

ECA 2

CDC 2

Direito Empresarial 5

Processo Civil 6

Direito Penal 6

Processo Penal 5

Direito do Trabalho 6

Processo do Trabalho 5

Total 80

http://www.grancursosonline.com.br
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Para facilitar a visualização, dividimos o grupo das disciplinas pelo grau de 
importância e pontuação na hora da prova, para que o candidato alcance o 
mínimo de questões na sua aprovação. Vejamos:

EXTENSO MÉDIO PEQUENO

Direito Civil Direito Administrativo Direito Internacional

Processo Civil Direito Constitucional + 
Direitos Humanos

Estatuto da Criança e do 
Adolescente

Direito Penal Direito Empresarial Direito Ambiental

Processo Penal Direito Tributário Direito do Consumidor

- Processo do Trabalho Filosofia do Direito

- Direito do Trabalho -

- Ética Profissional -

TOTAL = 24 QUESTÕES TOTAL = 46 QUESTÕES TOTAL = 10 QUESTÕES

Nota-se que o grau de extensão das disciplinas é de extrema importância, 
pois o fator tempo é fundamental na sua aprovação. Assim, não vale a pena 
dedicar horas de estudos em matérias com conteúdo extenso e com o mínimo 
de questões.  

Veja, por exemplo, que o conteúdo de Direito Civil é muito extenso e com o 
número reduzido de questões, não alcança a pontuação mínima. Ao contrário 
das disciplinas medianas, cujo conteúdo é menor e possuem maior número de 
questões, permitindo o alcance mínimo dos 40 pontos.

Dessa forma, o candidato deverá estudar obrigatoriamente o grupo médio, 
garantindo a pontuação mínima das questões, sem desprezar os demais grupos 
acima.

Portanto, para alcançar a aprovação, o candidato deverá estudar todas as 
disciplinas, com ênfase em Ética Profissional, Direito do Trabalho, Processo do 
Trabalho, Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito Constitucional + Direitos 
Humanos e Direito Administrativo. 

Mas nunca esqueça que um forte olhar em Civil e Penal e seus processos, 
checando a teoria das aulas e as de questões, com o passar de olhar como num 
voo de um pássaro, fará você garantir, no mínimo, de 30 a 40% das 24 questões 
de material extenso e com poucas questões, consideradas de modo global. 

http://www.grancursosonline.com.br
http://blog.projetoexamedeordem.com.br
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2. COMO ESTUDAR 

A preparação para o Exame de Ordem exige um material específico de estudo, 
pois as disciplinas cobradas não são exigidas com profundidade, ao exemplo 
dos concursos públicos, sendo geralmente formadas por resumos, sinopses e 
livros esquematizados, com dicas, macetes, revisões e exercícios.

Quem estuda escrevendo e fazendo resumos de aulas e dicas, guardando 
sempre isso, a cada estudo, acumulando folhas e folhas com sua letra e com os 
macetes que você observou, consegue ao final bater o olho e rememorar tudo 
o que viu. Sua letra e seus esquemas são seus melhores aliados. Condense 
anotações com letras menores e com o máximo de informações numa folha de 
papel sem pauta, pois pesquisas demonstram que o agrupamento associado à 
familiaridade de sua escrita dá fácil percepção e aprendizado, e, com o passar 
do tempo, você será capaz de repetir o que escreveu, sem olhar. 

O candidato não poderá perder tempo com leituras de doutrinas ou manuais 
em qualquer área que não seja específica para a OAB, pois o fator tempo é de 
extrema importância na sua aprovação. O candidato precisa sintetizar a infor-
mação, ou seja, guardar e reter o conhecimento, para utilizá-lo durante a prova. 
Caso contrário, o estudo não será aproveitado.

O estudo, portanto, exige várias etapas para o candidato sentir-se preparado. 
A leitura profunda de uma doutrina requer tempo e disponibilidade, o que, de 
fato, nós não temos. O prazo é muito curto de preparação, por isso a dedicação 
deverá ser direcionada para melhor absorção do conteúdo. 

Para potencializar os seus estudos, aqui vão algumas dicas cruciais para a 
sua aprovação:

I – Leitura da doutrina, após as aulas específicas para a OAB.
A leitura da doutrina permite ao candidato sintetizar os assuntos abordados 

em sala de aula, a partir da teoria, conceitos e normas. Facilita a memorização 
e o domínio da matéria.

Quando não se tem domínio da disciplina, depois das aulas do PEO e do 
material disponibilizado, leia resumo de autores que direcionam e focam no 
essencial do tema. A OAB, por vezes, cobra conteúdos simples que demandam 
raciocínio e muitos alunos buscam o tal “pelo em ovo” e perdem a questão.

http://www.grancursosonline.com.br
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II – Leitura da lei seca
A prova da OAB exige dos candidatos a memorização e o raciocínio, a partir 

do texto de lei, sendo necessário a doutrina específica para o estudo. Ambos 
deverão ser utilizados pelo candidato, com a finalidade de obter os melhores 
resultados, haja vista que as questões são fundamentadas na letra seca da lei.

Várias questões são extraídas de texto seco de leis ou da Constituição. Os 
professores do PEO sabem disso e vão te direcionar e ajudar no seu encaminha-
mento, sem delongas. 

III – Elaboração de resumos
Como dissemos, a elaboração dos resumos é essencial para sedimentar os 

assuntos estudados no dia e é fundamental para a fixação do conteúdo. AGRU-
PAMENTO + SUA LETRA = SEGREDO DO SUCESSSO.

IV – Revisão
Fazer revisão significa rever os assuntos estudados dentro de um período 

específico, a fim de não esquecer a matéria estudada e reforçá-la. Por isso, é 
preciso ler, compreender e rever os assuntos com frequência para melhor com-
preensão e memorização. COM O SEGREDO DO SUCESSO NA MÃO, A REVI-
SÃO SE TORNA O MAPA DA MINA. Incremente seu SEGREDO DO SUCESSO 
com detalhes de leis que leu, jurisprudência que anotou e outras dicas. Se neces-
sitar, refaça a folha caso tudo não caiba na mesma folha sobre o mesmo tema. 
É o tal do MAPA MENTAL feito por você!!

V – Exercícios
A resolução de exercícios é considerada como a etapa primordial na fixação 

das matérias, pois exige do candidato o raciocínio adequado para a questão, 
além de promover a revisão do conteúdo e permitir ao candidato o conhecimento 
da estrutura da prova. Time que não treina no campo de jogo não vence a par-
tida. Além de assistir às aulas de exercícios do PEO, faça os simulados do nosso 
curso também, e depois busque fazer as provas anteriores no tempo exato que 
o Examinador te oferece em edital. Se quiser deixar mais real ainda, vá para sua 
faculdade, em horário tranquilo, entre numa sala de aula e faça numa carteira de 
aluno, na posição sentada e com todo aquele desconforto, pois isso será reali-
dade no dia da prova! Já fizemos isso em diversos certames e essa técnica traz 
maravilhosos resultados! No fundo, é como se estivesse assistindo a um filme 
que já viu!

http://www.grancursosonline.com.br
http://blog.projetoexamedeordem.com.br
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3. CRONOGRAMA DE ESTUDOS

O cronograma de estudo permite ao candidato a separação das disciplinas 
a serem estudadas por dia, semana ou quinzena, facilitando a visualização dos 
assuntos estudados.

A duração do estudo é individual e se encaixa na rotina do candidato, devendo 
ser respeitada dentro do período programado. Caso o conteúdo não seja esgo-
tado, sua reposição deverá ocorrer o mais breve possível. 

O objetivo é estudar todo o conteúdo programático, mas se o candidato não 
tiver tempo suficiente, é possível fazer escolha das matérias, a partir da análise 
de questões, conforme já demonstrado.

A quantidade de estudo não define a qualidade. O estudo concentrado, focado 
e sem distrações rende muito mais. 

Por isso, o cronograma permite ao candidato o planejamento e a destina-
ção das horas estudadas, devendo ser cumprido rigorosamente com disciplina. 
Faça sua agenda semanal, matéria a matéria, horário a horário! Risque o edital, 
ticando o que já estudou. Com o passar do tempo verá que já avançou muito e 
que seu desempenho vem crescendo!

E, por fim, reserve um dia da semana para descansar e, durante os estudos, 
faça pausas em torno de 5 minutos para cada 50 minutos estudados para rela-
xar a mente e retomá-la para o processo de fixação. Lembre-se que os cuidados 
com a sua saúde refletem diretamente nos estudos. 

Viver também é preciso!
Não deixe de praticar atividades físicas e praticar sua fé!

http://www.grancursosonline.com.br
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Veja a tabela realizada por nós!

CRONOGRAMA
HORA 1 HORA 2 HORA 3 HORA 4 HORA 5 HORA 6

CALENDÁRIO AULA 
01

AULA 
02

AULA 
03

AULA 
04

AULA 
05

AULA 
06

AULA
 07

AULA
 08

AULA 
09

AULA 
10

AULA 
11

AULA 
12

07/09/2016 quarta-feira ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE
08/09/2016 quinta-feira ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE
09/09/2016 sexta-feira ETE ETE ETE ETE ETE ETE ETE-e ETE-e ETE-e ETE-e ETE-e ETE-e
10/09/2016 sábado REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO

11/09/2016 domingo LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE

12/09/2016 segunda-feira ETE-e ETE-e ETE-e ETE-e ETE-e ETE-e ETE-e ETE-e ETE-e ETE-e DCT DCT
13/09/2016 terça-feira DCT DCT DCT DCT DCT DCT DCT DCT DCT DCT DCT DCT
14/09/2016 quarta-feira DCT DCT DCT DCT DCT-e DCT-e DCT-e DCT-e DCT-e DCT-e DCT-e DCT-e
15/09/2016 quinta-feira DHU DHU DHU DHU DHU DHU DHU-e DHU-e DHU-e ADM ADM ADM
16/09/2016 sexta-feira ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM ADM
17/09/2016 sábado REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO

18/09/2016 domingo LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE

19/09/2016 segunda-feira ADM ADM ADM ADM-e ADM-e ADM-e ADM-e ADM-e ADM-e ADM-e ADM-e DTR
20/09/2016 terça-feira DTR DTR DTR DTR DTR DTR DTR DTR DTR DTR DTR DTR
21/09/2016 quarta-feira DTR DTR DTR DTR DTR DTR-e DTR-e DTR-e DTR-e DTR-e DTR-e DTR-e
22/09/2016 quinta-feira DTR-e DPT DPT DPT DPT DPT DPT DPT DPT DPT DPT DPT
23/09/2016 sexta-feira DPT DPT DPT DPT DPT DPT DPT DPT-e DPT-e DPT-e DPT-e DPT-e
24/09/2016 sábado REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO

25/09/2016 domingo LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE

http://www.grancursosonline.com.br
http://blog.projetoexamedeordem.com.br
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26/09/2016 segunda-feira DPT-e DPT-e DPT-e DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM DEM
27/09/2016 terça-feira DEM DEM DEM DEM-e DEM-e DEM-e DEM-e DEM-e DEM-e DTB DTB DTB
28/09/2016 quarta-feira DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB DTB-e
29/09/2016 quinta-feira DTB-e DTB-e DTB-e DTB-e DTB-e CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
30/09/2016 sexta-feira CDC CDC-e CDC-e CDC-e CDC-e DAM DAM DAM DAM DAM DAM DAM-e
01/10/2016 sábado REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO

02/10/2016 domingo LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE

03/10/2016 segunda-feira DAM-e DAM-e ECA ECA ECA ECA ECA-e ECA-e DIP DIP DIP DIP
04/10/2016 terça-feira DIP DIP DIP-e DIP-e DIP-e FIL FIL FIL FIL FIL FIL FIL-e
05/10/2016 quarta-feira FIL-e FIL-e DCV DCV DCV DCV DCV DCV DCV DCV DCV DCV
06/10/2016 quinta-feira DCV DCV DCV DCV DCV DCV DCV DCV DCV-e DCV-e DCV-e DCV-e
07/10/2016 sexta-feira DCV-e DCV-e DCV-e DCV-e DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC
08/10/2016 sábado REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO

09/10/2016 domingo LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE

10/10/2016 segunda-feira DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC-e DPC-e
11/10/2016 terça-feira DPC-e DPC-e DPC-e DPC-e DPC-e DPC-e DPG DPG DPG DPG DPG DPG
12/10/2016 quarta-feira DPG DPG DPG DPG DPG DPG DPG DPG DPG DPG DPG DPG
13/10/2016 quinta-feira DPG-e DPG-e DPG-e DPG-e DPG-e DPG-e DPG-e DPG-e DPE DPE DPE DPE
14/10/2016 sexta-feira DPE DPE DPE DPE DPE DPE-e DPE-e DPE-e DPE-e DPP DPP DPP
15/10/2016 sábado REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO REVISÃO

16/10/2016 domingo LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE

17/10/2016 segunda-feira DPP DPP DPP DPP DPP DPP DPP DPP DPP DPP DPP DPP
18/10/2016 terça-feira DPP DPP DPP DPP-e DPP-e DPP-e DPP-e DPP-e DPP-e DPP-e DPP-e IJU
19/10/2016 quarta-feira IJU IJU IJU IJU IJU IJU IJU IJU IJU IJU IJU IJU
20/10/2016 quinta-feira IJU IJU IJU IJU-e IJU-e IJU-e IJU-e IJU-e IJU-e IJU-e IJU-e SOJ
21/10/2016 sexta-feira SOJ SOJ SOJ SOJ SOJ SOJ SOJ SOJ SOJ SOJ SOJ SOJ
22/10/2016 sábado REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ

23/10/2016 domingo LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE

http://www.grancursosonline.com.br
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24/10/2016 segunda-feira IJU SOJ DCV DCV-e DPC DPC-e DPG DPG-e DPE DPE-e DPP DPP-e
25/10/2016 terça-feira IJU SOJ DCV DCV-e DPC DPC-e DPG DPG-e DPE DPE-e DPP DPP-e
26/10/2016 quarta-feira IJU SOJ DCV DCV-e DPC DPC-e DPG DPG-e DPE DPE-e DPP DPP-e
27/10/2016 quinta-feira IJU SOJ DCV DCV-e DPC DPC-e DPG DPG-e DPE DPE-e DPP DPP-e
28/10/2016 sexta-feira IJU SOJ DCV DCV-e DPC DPC-e DPG DPG-e DPE DPE-e DPP DPP-e
29/10/2016 sábado REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO  MANHÃ

30/10/2016 domingo LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE
31/10/2016 segunda-feira CDC CDC-e DAM DAM-e DIP DIP-e ECA ECA-e FIL FIL-e ETE ETE-e
01/11/2016 terça-feira CDC CDC-e DAM DAM-e DIP DIP-e ECA ECA-e FIL FIL-e ETE ETE-e
02/11/2016 quarta-feira CDC CDC-e DAM DAM-e DIP DIP-e ECA ECA-e FIL FIL-e ETE ETE-e
03/11/2016 quinta-feira CDC CDC-e DAM DAM-e DIP DIP-e ECA ECA-e FIL FIL-e ETE ETE-e
04/11/2016 sexta-feira CDC CDC-e DAM DAM-e DIP DIP-e ECA ECA-e FIL FIL-e ETE ETE-e
05/11/2016 sábado REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO  MANHÃ

06/11/2016 domingo LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE
07/11/2016 segunda-feira DCT DCT-e DHU DHU-e ADM ADM-e DTR DTR-e PTR PTR-e DEM DEM-e
08/11/2016 terça-feira DCT DCT-e DHU DHU-e ADM ADM-e DTR DTR-e PTR PTR-e DEM DEM-e
09/11/2016 quarta-feira DCT DCT-e DHU DHU-e ADM ADM-e DTR DTR-e PTR PTR-e DEM DEM-e
10/11/2016 quinta-feira DCT DCT-e DHU DHU-e ADM ADM-e DTR DTR-e PTR PTR-e DEM DEM-e
11/11/2016 sexta-feira DCT DCT-e DHU DHU-e ADM ADM-e DTR DTR-e PTR PTR-e DEM DEM-e
12/11/2016 sábado REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ

13/11/2016 domingo LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE
14/11/2016 segunda-feira DTB DTB-e EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL
15/11/2016 terça-feira DTB DTB-e EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL
16/11/2016 quarta-feira DTB DTB-e EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL
17/11/2016 quinta-feira DTB DTB-e EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL
18/11/2016 sexta-feira DTB DTB-e EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL EXAL
19/11/2016 sábado REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO MANHÃ REVISÃO  MANHÃ

20/11/2016 domingo XXI EXAME XXI EXAME XXI EXAME XXI EXAME XXI EXAME XXI EXAME

http://www.grancursosonline.com.br
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
ETE Ética e Estatuto da OAB CDC Código de Defesa do Consumidor DCV Direito Civil IJU Interpretação Jurídica
DCT Direito Constitucional DAM Direito Ambiental DPC Direito Processual Civil SOJ Súmula e OJS

DHU Direitos Humanos DIP Direito Internacional DPG Direito Penal Geral

ADM Direito Administrativo ECA Estatuto da Criança e do Adolescente DPE Direito Penal Especial
DTR Direito do Trabalho FIL Filosofia do Direito DPP Direito Processual Penal
PTR Direito Processual do Trabalho
DEM Direito Empresarial
DTB Direito Tributário

EXAL Exercícios anteriores e livres

http://www.grancursosonline.com.br


13

XXI Exame de Ordem – PLANO DE ESTUDOS 
Prof. Marcelo Borsio

www.grancursosonline.com.br

�Observações: 

1. Veja que, do início até 21/10/16, o estudo foi horizontal, ou seja, o agrupa-
mento foi em uma matéria ou duas num mesmo dia, mas, a partir de 24/10/16, 
o estudo foi vertical, ou seja, o grupamento da mesma disciplina concentrou-se 
num mesmo horário todos os dias, aumentando o número de disciplinas diárias.

2. É interessante esgotar o estudo inicial até 21/10/16 e revisar, em modo 
diverso de estudo, a partir de 24/10/16.

3. Se não optar pelo modelo acima, pode iniciar o estudo mais dilatado desde 
o início e, no dia 24/10/16, continuar os estudos no modelo vertical. 

4. Estudos mostram que a variação de métodos e oscilações de procedimentos 
auxiliam na absorção de conteúdo. Estudar todo um conteúdo por dias e depois 
não mais vê-lo, pode levar ao esquecimento, ao passo que estar sempre em con-
tato com ele, em diversos temas conexos, fortalece a fixação. Essa é a ideia.

4. AS VANTAGENS DO CRONOGRAMA ACIMA:

1. Melhora na concentração – Com a rotina, seu cérebro vai se acostumar 
com os horários e vai se habituar a isso, logo você começará a ter mais concen-
tração nesses horários e absorver melhor a matéria.

2. Falta de tempo – Com o plano de estudos você consegue identificar horá-
rios perdidos durante o seu dia e com isso você consegue alocar mais tempo 
para o seu estudo. 

3. Organização – Com a rotina organizada, seus estudos serão mais produti-
vos, pois você saberá sempre quando e o que deverá estudar e não vai ficar com 
aquela sensação de esquecer alguma matéria importante.

4. Disciplina – Com os horários definidos fica muito mais fácil programar as 
atividades do dia, de um modo que não atrapalhe seu momento de estudo.

5. Colaboração – Se mora com outras pessoas, fica mais fácil também pedir 
a colaboração dos familiares para que, naqueles horários, você não seja inter-
rompido ou tenha que parar para fazer outras coisas.

Com o tempo você pode ir aperfeiçoando o seu plano de estudos e, conse-
quentemente, ir otimizando o seu aprendizado. 

Faça um teste e veja como seus estudos vão ser bem mais produtivos.

http://www.grancursosonline.com.br
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Atenção a estes detalhes: 

A) Aproveite o máximo que puder. Um dos maiores desafios de ter um 
plano de estudos é a tentação de colocá-lo de lado para fazer algo relaxante ou 
divertido. No entanto, é preciso resistir à tentação e, em vez disso, aproveitar 
melhor os espaços de tempo que você alocou especificamente para entreteni-
mento. 

• Veja esse tempo para entretenimento como uma recompensa por todo seu 
estudo.

• Use seu tempo livre para recarregar as energias. Tirar uma soneca pode 
ser útil. Fazer uma caminhada ou praticar ioga também podem relaxá-lo, 
além de ajudar a ter mais foco quando for hora de voltar a estudar.

• Lembre-se de sair de casa. Use seu tempo livre para sair um pouco da sua 
área de estudo.

B) Faça pequenos intervalos e atenha-se a eles. Faça um pequeno inter-
valo a cada bloco de estudos. No entanto, tome cuidado. Um dos elementos 
mais importantes em um plano de estudos é garantir que você vai se comprome-
ter a ele, fazendo intervalos com a quantidade de tempo previamente determi-
nada. Fazer mais intervalos ou prolongá-los vai minar e sabotar seus planos de 
estudar direito.

• Faça um intervalo de cinco a dez minutos durante seus blocos de estudo. 
Não ultrapasse os dez minutos.

• No início do seu intervalo, coloque um alarme para avisá-lo quando for hora 
de voltar a estudar.

• Use seu intervalo com sabedoria. Aproveite seu intervalo para renovar as 
energias. Alongue-se, faça uma caminhada, coma um lanche rápido ou 
ouça música para se animar.

• Evite distrações que possam prolongar seu intervalo.

C) Atenha-se ao plano. A regra mais comum e mais difícil do plano todo é 
ater-se a ele. Não faz sentido planejar seus estudos se você não se comprome-
ter a cumprir o plano.

• Tente criar o hábito de olhar seu plano regularmente, de preferência todos 
os dias. Isso ajudará você a se lembrar sempre de tudo que tem que fazer.

• Depois de estabelecer uma rotina, você pode começar a associar mental-
mente alguns atos, como abrir um livro ou sentar-se na escrivaninha, como 
um modo de estudo.

http://www.grancursosonline.com.br
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D) Fale sobre o plano com outras pessoas. Às vezes nossos planos são 
difíceis de acompanhar porque as pessoas mais próximas de nós causam dis-
trações. Isso não é feito com más intenções, afinal, elas se importam e querem 
passar um tempo com você. Para evitar problemas, avise-as sobre o seu plano 
de estudos. Se elas quiserem fazer algo, elas poderão se planejar de acordo 
com ele.

• Grude uma cópia do plano na porta da geladeira para que toda a família 
possa ver.

• Mande uma cópia por e-mail para os seus amigos para que eles saibam 
quando você estará livre.

• Se alguém marcar algo durante seus horários de estudo, pergunte educa-
damente se é possível remarcar o compromisso para uma outra hora.

No mais, bons estudos e boa sorte!
Conte conosco.
A Carteira da OAB é sua e a felicidade de sua aprovação é nossa!

Prof. Marcelo Borsio 
Coordenador do Projeto Exame de Ordem
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