


S u m á r i o

1  OR I E N T A ÇÕ E S  DE  E S T UDO

 

2  OR I E N T A ÇÕ E S  P ARA  O  P L ANN ER

 

3  P L AN E J AMEN TO  MEN SA L

 

3  P L AN E J AMEN TO  S EMANA L

 

4   CONHE C ENDO  A  P ROVA

 

 

 



O r i e n t a ç õ e s  d e  e s t u d o
Caro estudante, uma questão crucial para a sua aprovação diz respeito à organização do seu material

e do seu tempo de estudo. Por isso, adquira a legislação que pretende utilizar para a prova e comece

a utilizá-la o mais rápido possível. Conhecer a legislação e ter agilidade em localizar os fundamentos

legais é importantíssimo.

Vamos começar com as informações básicas para iniciar a organização de estudo:

 

COMPOSIÇÃO DA
PROVA:

Uma peça prático
profissional e quatro

questões

XXX EXAME DE
ORDEM

Prova prático-
profissional: 01 de
dezembro de 2019



Como organizar meu tempo de estudo?

Você pode organizar seu estudo semanalmente ou mensalmente, como ficar melhor
para você. A CEISC está disponibilizando um planner para lhe ajudar, imprima as folhas
do planejamento mensal ou semanal necessárias para o seu planejamento e distribua
suas tarefas e conteúdo para estudar conforme sua disponibilidade de horários. 
 
Atenção! É importante que você cumpra seu próprio planejamento para que não fiquem
conteúdos atrasados e você possa realizar todas as tarefas até o dia da prova.

Assista às aulas em velocidade acelerada e absorva mais conteúdo em um curto
espaço de tempo.

Ficou inseguro com o conteúdo?

Você pode assistir à aula novamente e, também, encaminhar suas dúvidas diretamente
ao professor, através da ferramenta Pergunte ao Professor, disponível na sua plataforma
EAD.
 



A prática leva à aprovação

Você já ouviu falar que a prática leva à perfeição? Neste caso, a prática leva à aprovação!
Você deve praticar peças e questões para ter êxito final. Existem duas formas de fazer
isso:
 
 Realizar os simulados autorais que os professores elaboraram pensando

estatisticamente naquilo que pode cair no seu exame de ordem! É isso
mesmo, os professores fazem análise da banca e de todos os exames de
ordem!

Refazer as provas passadas também é uma forma de se aperfeiçoar,
assim você deve separar algum tempinho para exercitar as provas
passadas, até mesmo porque a FGV repete conteúdos nas provas.



Reflita sobre os erros cometidos

Analisar os erros é uma tarefa importante para identificar onde você
deve melhorar, anote os temas que você tem mais dificuldade,
identifique quais os conteúdos você tem errado ao exercitar com
provas passadas e nos simulados, essa tarefa vai lhe ajudar a
progredir no conhecimento!
 

Metodologia perfeita

Alguns alunos preferem escrever, fazer resumos, outros alunos são mais auditivos,
basta ouvir a explicação do professor e eles já conseguem compreender o conteúdo e
aplicar, outros são mais visuais. O importante é você ir testando a forma que mais se
encaixa com você. Contudo, tem uma dica que é infalível para todos:



O r i e n t a ç õ e s  p a r a  o  p l a n n e r
Adquira uma legislação completa e atualizada.

Defina quais os dias e turnos vocês irá estudar.

Revise os conteúdos que são mais difíceis para você.

Separe algum tempo para exercitar com simulados.

Estipule metas curtas e possíveis, elas são ótimas para motivação!

Evite ficar mais de 4 horas estudando sem fazer 15 minutos de intervalo.

Evite o cansaço, lembre-se que dormir, comer e se exercitar também
são fundamentais para você ter um bom desempenho.

Seu esforço
deverá ser

diário para ter
resultado!



01 de outubro - reaproveitamento da 1ª Fase

25 de novembro - divulgação dos locais de realização da prova

01 de dezembro - Prova Prático-Profissional (2ª fase)
D A T A S  I M P O R T A N T E S

Janeiro

5 41 2 3 
127 118 9 106
1914 1815 16 1713
2621 2522 23 2420

 28  29 30 3127
       

SS ST Q QD
Fevereiro

2 1    
94 85 6 73
1611 1512 13 1410
2318 2219 20 2117

 25  26 27 2824
       

SS ST Q QD
Março

2 1    
94 85 6 73
1611 1512 13 1410
2318 2219 20 2117
3025 2926 27 2824

      31

SS ST Q QD
Abril

61 52 3 4 
138 129 10 117
2015 1916 17 1814
2722 2623 24 2521

 29  30   28
       

SS ST Q QD

Maio

4 3 1 2 
116 107 8 95
1813 1714 15 1612
2520 2421 22 2319

 27 3128 29 3026
       

SS ST Q QD
Junho

1      
83 74 5 62
1510 1411 12 139
2217 2118 19 2016
2924 2825 26 2723

      30

SS ST Q QD
Julho

61 52 3 4 
138 129 10 117
2015 1916 17 1814
2722 2623 24 2521

 29  30 31  28
       

SS ST Q QD
Agosto

3 2  1 
105 96 7 84
1712 1613 14 1511
2419 2320 21 2218
3126 3027 28 2925
       

SS ST Q QD

Setembro

72 63 4 51
149 1310 11 128
2116 2017 18 1915
2823 2724 25 2622

 30     29
       

SS ST Q QD
Outubro

5 41 2 3 
127 118 9 106
1914 1815 16 1713
2621 2522 23 2420

 28  29 30 3127
       

SS ST Q QD
Novembro

2 1    
94 85 6 73
1611 1512 13 1410
2318 2219 20 2117
3025 2926 27 2824

       

SS ST Q QD
Dezembro

72 63 4 51
149 1310 11 128
2116 2017 18 1915
2823 2724 25 2622

 30  31   29
       

SS ST Q QD



DIA DIA  DIA DIA  DIA  DIA

DIA  DIA DIA  DIA  DIA DIA 

DIA DIA  DIA  DIA DIA  DIA 

DIA  DIA DIA DIA  DIA DIA 

DIA DIA DIA  DIA DIA DIA 

Notas

P L A N E J A M E N T O

M E N S A L

Dicas da
equipe:

Aproveite os finais de
semana para colocar as

aulas em dia. Use a
opção de acelerar o

vídeo para estudar em
menos tempo. 

Dessa forma, você pode
assistir a aula até pela

metade do tempo!



SEGUNDA-FEIRA

P L A N E J A M E N T O  S E M A N A L
Início em:   __|__|__         Término em:  __|__|__

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

Anotações
Lembretes

MANHÃ

TARDE

NOITE

DOMINGO



C o n h e c e n d o  a  p r o v a
Caro estudante, futuro advogado, a primeira tarefa para começar o estudo para a 2ª fase do Exame

da Ordem dos Advogados do Brasil, inclui necessariamente a análise do edital, pois nele estão “as

regras do jogo”, ou seja, nele encontramos as informações necessárias sobre o que PODE e o que

NÃO PODE no Exame da Ordem. Também encontramos nele os prazos e, notadamente, os

conteúdos que precisamos dominar para GARANTIR A APROVAÇÃO. Depois passaremos para as

dicas de estudo!

 

Composição:
1ª Parte - peça prático profissional

para ser desenvolvida em 150
linhas, valendo 5 pontos.

2ª Parte - 4 questões discursivas,
com 30 linhas para responder cada
questão, valendo 5 pontos ao todo.

Tempo de prova:
Você tem cinco horas para

realizar a prova, sendo das 13h
às 18h, horário de Brasília/DF.



CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER:

O caderno de textos definitivos da prova prático-profissional NÃO PODERÁ SER ASSINADO,

RUBRICADO E/OU CONTER QUALQUER PALAVRA E/OU MARCA que o identifique em outro local

que não o apropriado (capa do caderno), sob pena de ser anulado. Assim, a detecção de qualquer

marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação

da prova prático-profissional e a eliminação do examinando. 

 

O caderno de textos definitivos será o único documento válido para a avaliação da prova prático-

profissional, devendo obrigatoriamente ser devolvido ao fiscal de aplicação ao término da prova,

devidamente assinado no local indicado (capa do caderno). O caderno de rascunho é de

preenchimento facultativo e não terá validade para efeito de avaliação, podendo o examinando levá-

lo consigo após o horário estabelecido. Em hipótese alguma haverá substituição do caderno de

textos definitivos por erro do examinando.

 



Se você fizer toda a prova no rascunho e depois passar a limpo, pode não dar tempo de terminar!!!

 



Na elaboração dos textos da peça profissional e das respostas às questões discursivas, o examinando

deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer

identificação além daquelas fornecidas e permitidas no caderno de prova. Assim, o examinando

deverá escrever o nome do dado seguido de reticências “...” ou “XXX” exemplo:

 

O texto da peça profissional e as respostas às questões discursivas serão avaliados quanto à

adequação ao problema apresentado, ao domínio do raciocínio jurídico, à fundamentação e sua

consistência, à capacidade de interpretação e exposição e à técnica profissional demonstrada, sendo

que a mera transcrição de dispositivos legais, desprovida do raciocínio jurídico, NÃO ENSEJARÁ

PONTUAÇÃO, você deve explicar a sua resposta, jamais meramente transcrever o artigo, súmula ou

OJ.



MATERIAIS E PROCEDIMENTOS PERMITIDOS

Legislação não comentada, não anotada e não comparada.

 

Códigos, inclusive os organizados que não possuam índices estruturando roteiros de peças

processuais, remissão doutrinária, jurisprudência, informativos dos tribunais ou quaisquer

comentários, anotações ou comparações.

 

Súmulas, Enunciados e Orientações Jurisprudenciais, inclusive organizados, desde que não

estruturem roteiros de peças processuais.

 

Leis de Introdução dos Códigos.

 

Instruções Normativas.

 



Índices remissivos, em ordem alfabética ou temáticos, desde que não estruturem roteiros de

peças processuais.

 

Exposição de Motivos.

 

Regimento Interno.

 

Resoluções dos Tribunais.

 

Simples utilização de marca texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei.

 

Separação de códigos por clipes.

 

MATERIAIS E PROCEDIMENTOS PERMITIDOS



Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao

mercado gráfico, desde que com impressão que contenha simples remissão a ramos do Direito 

 ou a leis.

 

SIMPLES REMISSÃO

A remissão feita pelo aluno na legislação são para referenciar assuntos isolados, sem formular

palavras, textos ou estruturação de peça. Como deve ser então? O aluno pode simplesmente

indicar o tipo de norma e seu número, por exemplo: Súmula 122 do STJ; Art. 98 do CPC; 

MATERIAIS E PROCEDIMENTOS PERMITIDOS



MATERIAIS E PROCEDIMENTOS PROIBIDOS

Códigos comentados, anotados, comparados ou com organização de índices estruturando roteiros

de peças processuais.

 

Jurisprudências.

 

Anotações pessoais ou transcrições.

 

Cópias reprográficas (xerox).

 

Utilização de marca texto, traços, símbolos, post-its ou remissões a artigos ou a lei de forma a

estruturar roteiros de peças processuais e/ou anotações pessoais.

 

Utilização de notas adesivas manuscritas, em branco ou impressas pelo próprio examinando.

 



Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao

mercado gráfico em branco.

 

Impressos da Internet.

 

Informativos de Tribunais.

 

Livros de Doutrina, revistas, apostilas, calendários e anotações.

 

Dicionários ou qualquer outro material de consulta.

 

Legislação comentada, anotada ou comparada.

 

MATERIAIS E PROCEDIMENTOS PROIBIDOS



Agora  que você já conhece as regras da prova, vamos colocar em prática a
organização do tempo para estudo e garantir a aprovação no Exame de Ordem?
 

BONS ESTUDOS!
 


