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Nota do autor 

 

Tendo experiência com a prova da OAB na bagagem desde 2005, não é difícil me 

deparar com perguntas de alunos sobre como organizar os estudos, assim que o edital é 

publicado. Normalmente esse prazo de estudo é de 60 dias e já foi menor, em tempos em 

que o inscrito tinha apertados 30 dias e a missão quase impossível de ser aprovado. Tudo 

mudou e com um pouco de organização e planejamento, dois meses pode ser tempo 

suficiente para mergulhar nos estudos para o Exame. Uma solução bastante popular é a 

de cronogramas ou roteiros prontos com a promessa de ajudar a equilibrar conteúdos e 

horários. Em geral, um aspecto fundamental que garante a eficácia de um plano de estudos 

é a individualização do estudo. Mas como oferecer um modelo que se adapte ao momento 

de cada um e que leve em conta o domínio ou não do estudante sobre determinados 

conteúdos? Desde que comecei a mergulhar nesse negócio de “Exame de Ordem”, já 

testei, errei e acertei muito até chegar a uma proposta de roteiro de estudo ideal, seguro e 

que já vem colhendo resultados excepcionais. Compartilho nas próximas páginas os 

detalhes e caminhos para colocá-lo na prática, sempre com foco na aprovação. Espero 

que faça bom uso dos métodos! 

 

Marcelo Hugo da Rocha 

Advogado obstinado pela missão de ajudar alunos a passar no Exame de Ordem, o 

professor Marcelo é mestre em Direito pela PUCRS, faz parte do corpo docente do 

Centro Universitário CNEC- -UNICNEC e do time do Saraiva Aprova. É coordenador, 

autor e coautor de mais de 50 obras publicadas pela Editora Saraiva. 
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Benefícios da Customização do Roteiro de Estudos 

 

É comum a premissa de que métodos de estudo variam de pessoa para pessoa. O 

que serve para um pode não servir para outro. Um encaminhamento mais genérico, por 

exemplo, que direcione seus estudos para um estudo mais aprofundado de disciplinas com 

maior quantidade de questões na prova já é algo vago o suficiente para detonar seu 

planejamento. Se o seu TCC ficou na área de Direito do Consumidor, que tem apenas 

duas questões no exame, significa que você pode ignorá-la em seus estudos? Obviamente, 

não. Ter em mente o horário que você tem para estudar, levando em conta suas atividades, 

como estágio e faculdade, é outro aspecto a ser considerado para equilibrar as horas de 

leitura e exercícios. Qual o melhor horário para você? Quanto tempo é o ideal para você? 

Em nosso método de estudo, não acreditamos que a quantidade seja igual à qualidade. 

Explico melhor: é preciso flexibilizar o seu tempo de estudo e alinhá-lo com suas 

dificuldades. Tenha isso em mente ao organizar as disciplinas que irá estudar em seu 

cronograma.  

A proposta é bastante simples: estudar duas disciplinas por dia, durante os sete 

dias da semana, deixando ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), CDC 

(Código de Defesa do Consumidor) e Ética Profissional para a chamada semana 

especial (falaremos sobre ela mais adiante). Esse método permite que você customize 

seus estudos levando em conta fatores importantes do seu dia a dia e seus conhecimentos 

prévios nas áreas que caem na prova. Os benefícios desse método incluem:  

• atender ao tempo que você dispõe para estudar (se você trabalha, se faz estágio 

ou mesmo se tem tempo livre diário);  

• ajudar a resolver suas dificuldades com uma autoanálise e planejar maior tempo 

para as disciplinas que você não domina. Isso deve garantir a metade da pontuação em 

sua prova;  

• manter-se atualizado durante a preparação, porque em TODAS as semanas você 

terá 14 disciplinas sendo conferidas, ao contrário dos cronogramas que preveem apenas 

uma disciplina por dia.  

Assim, proporcionar um planejamento mais estratégico para seus estudos, o que 

certamente é mais assertivo para o Exame de Ordem. 
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Como fazer a planilha de estudos 

 

Antes de começar a planilha ou o roteiro de estudos, é preciso uma agenda ou um 

calendário. Na verdade, será preciso determinar a primeira semana de estudos e a 

última semana antes da prova. A primeira será o seu GUIA para todas as outras semanas 

(é importante contar quantas semanas existem até a prova, antes de tudo). Já a última terá 

uma programação especial. Com esse momento de ambientação inicial, sua própria 

planilha pode começar do jeito certo.  

Antes de explorarmos as atividades e detalhes que vão compor o seu roteiro, é 

essencial ter em mente o funcionamento de todo o processo. Primeiro e mais 

importante: você precisa ter em mãos um DIAGNÓSTICO das suas condições para 

enfrentar o Exame da OAB. Em outras palavras, precisa saber quais DISCIPLINAS são 

fracas, médias ou fortes para você. E como posso chegar a esse DIAGNÓSTICO? 

Somente fazendo um RAIO-X por meio de TESTES PRÁTICOS. Você pode realizar as 

últimas duas provas da OAB (quanto mais testes, melhor o resultado) ou caso já seja 

nosso aluno no Saraiva Aprova, poderá fazer um dos nossos simulados gratuitos clicando 

aqui. Eles ficam disponíveis de tempo em tempo no nosso sistema. 

Escreva as 17 disciplinas em uma lista [se não sabe, ao final deste manual você 

encontrará a divisão correta na prova]. Se o número de acertos é maior do que a metade, 

julgue como forte. Por exemplo: Empresarial tem 5 questões, se acertar 3, considere 

como forte. Caso acerte a metade, julgue como média. Por fim, abaixo da metade ou se 

zerar, será fraca. 

Segundo e fundamental: você estudará 2 disciplinas por dia, todos os dias da 

semana, exceto ECA, CDC e ÉTICA. Assim, 14 disciplinas estarão sendo atualizadas 

SIMULTANEAMENTE todas as semanas até o dia da prova. Por que excluímos essas 

três do roteiro? Elas são, segundo o FGV, as três disciplinas com maior número de 

acertos. Essa já é uma razão suficientemente forte, mas trago outra: são matérias que 

envolvem, praticamente, apenas um estatuto cada uma para estudar! Mas você irá me 

interromper: — Ética tem o Código de Ética — CED. — Eu sei. Porém, de dez questões, 

quantas são solicitadas com base nele? No máximo, uma. Vamos estudar o CED sim, mas 

de forma pontual. 

Então você me interrompe novamente: — Serão duas disciplinas aleatórias por 

dia? — NÃO! Não é recomendado estudar duas disciplinas FRACAS no mesmo dia, 

porque elas tomarão muito tempo cada uma. Ao mesclar com disciplinas fortes, você 

conseguirá dar mais atenção para “quem” precisa. Assim, a ideia é que você divida o seu 

tempo de estudo diário com uma dedicação maior para fracas e médias e menos para 

as disciplinas fortes. Resumindo a seguir: 

 

http://simuladooab.saraivaaprova.com.br/users/sign_in
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Semana Especial de estudos 

 

Nosso roteiro de estudos só estará pronto se abordarmos todas as disciplinas, 

certo? Em nosso calendário, deixamos ECA, CDC e ÉTICA para o final pelas razões já 

expostas. Assim, formulada a 1ª semana GUIA, todas as outras serão iguais. Por 

exemplo, se você determina que vai estudar Direito Civil e Processo Civil às segundas-

feiras, essa programação deve ser seguida em todas as semanas. Dessa forma, fica mais 

fácil se organizar, porque já na segunda semana saberá de cor quais as disciplinas 

programadas para todos os dias. 

Pois bem, a semana especial de estudos ou a “semana derradeira”, à véspera da 

prova, será importante para algumas atividades, a saber: 

✓ estudar ECA, CDC e ÉTICA; 

✓ intensificar a resolução de questões de provas anteriores de TODAS as 

disciplinas; 

✓ resolver simulados; 

✓ aumentar a carga horária para os estudos; 

✓ concentrar-se na preparação, deixando de lado todos os eventos sociais; 

✓ resolver possíveis pendências das semanas anteriores. 

 

Na semana especial também não vamos estudar todos os dias, deixando apenas o 

DOMINGO para descansar antes da prova. Sim, vamos estudar no SÁBADO, véspera da 

prova. Alguém conseguirá fazer outra coisa além de pensar no exame do dia seguinte? 

Assim, é possível projetar da seguinte maneira essa última semana (lembrando que 

avaliamos também Ética, ECA e CDC e sabemos como é a nossa compreensão sobre 

elas): 
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Exemplificando um roteiro de estudos 

 

Sem uma autoanálise e um DIAGNÓSTICO correto das particularidades dos seus 

estudos, não será possível montar um roteiro de estudos que sirva para a sua aprovação. 

Vamos supor que esse raio-x foi cumprido à risca e classificamos as disciplinas em 

FRACA, MÉDIA e FORTE. Lembre-se de que a única combinação DIÁRIA é que uma 

disciplina FRACA fique junto com uma FORTE. Caso a maioria das disciplinas seja 

FRACA, juntá-las será inevitável. Nesse caso, distribua-as nos dias com maior tempo de 

estudos, porque você irá precisar. 

Depois de classificadas, as disciplinas deverão ser distribuídas conforme o quadro 

abaixo. Não foi incluído um horário, pois dependerá da sua agenda diária (trabalho, 

estágio, faculdade, preparatório etc.). Conforme já dito anteriormente, o ideal é pelo 

menos 4 horas de estudos diários para o nosso roteiro. Caso tenha menos tempo, tenha 

paciência. Concentre-se para absorver o máximo de conteúdo que for possível. 

Lembre-se de que os horários determinados a partir da primeira semana de estudos 

devem ser respeitados rigorosamente, incluindo aí um intervalo de 10 minutos a cada 

1h30 ou 2h de estudos. Evite acessar as redes sociais durante os intervalos, pois não é 

difícil ultrapassar o período que era para descansar os olhos, especialmente eles! 
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Divisão da prova por disciplinas e questões 
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Anexo – Agenda de planejamento de estudos 

 

De forma a ajudar na preparação do seu roteiro de estudos, clique aqui e faça o download 

da agenda de planejamento de estudos. 

 

 

Tem dúvida ou necessita de ajuda? 

 

Recorra ao nosso suporte ao aluno. Funcionamos no chat de segunda à sexta, de 09h às 

18h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos juntos! 

 

Equipe Saraiva Aprova. 

 

 

 

 

https://static.somoseditoras.com.br/saraiva-aprova/uploads/2019/01/14175809/Planejador_de_Estudos_Saraiva_Aprova.pdf

