


Aprovado nos Concursos:
Colégio Militar, Colégio Naval, Espcex, CEFET-RJ, Auditor Fiscal de Recife, 
Agente Fazendário da Prefeitura de Niterói, Técnico Legislativo da CMRJ e 
Analista Legislativo da CMRJ.







¡ Conhecer o índice de aprovação da OAB;
¡ Indicar as características básicas do exame;
¡ Identificar as dificuldades da prova; e
¡ Apresentar as dicas de estratégia, técnica de 

estudo e planejamento para a prova.





• XXX Exame da Ordem:
– Inscritos: 122.822
– Aprovados na 1ª fase: 35.439 (28.8%)
– Aprovados na 2ª fase: 16.538 (13.5% - 46.7%)
– Aprovados  + “repescagem”: 22.289

Outros exames (2ª Fase – sem repescagem):
• No XXIX Exame foram 18.720 aprovados, percentual de 17.7%.
• No XXVIII Exame foram 26.291 aprovados, percentual de 19.8%.

APROVAÇÃO:15% e 20%



¡ Cabe ressaltar que o reaproveitamento da
prova da OAB só pode ser usado uma vez pelo
candidato. Então, se ele for
novamente reprovado na segunda etapa, terá
de fazer as provas das duas etapas da próxima
vez.

https://www.saraivaaprova.com.br/nao-passei-na-oab-o-que-faco-agora/


¡ XXX Exame da Ordem:
¡ 75% dos candidatos aprovados fizeram pelo 

menos 3x a prova;
¡ Inscrição R$ 260,00 / R$ 130,00;

(R$ 260,00 + 130,00 + R$260,00)
¡ Tempo despendido.

XXX Exame - dos 122 mil, apenas 5.572 
passaram de primeira.



• Quantidade de disciplinas: 17;
• Preparação para 2 provas (objetiva e discursiva);
• Padrão da prova tende a se repetir;
• Duração das provas de 5 horas;
• Possibilidade de “repescagem”;
• Não há concorrência; e
• Intervalo entre provas = 2 meses.



XXXII Exame OAB:
Edital: 01/04/2020
Inscrições: 01/04 a 08/04/2020
1ª Fase: 14/06/2020
2ª Fase: 09/08/2020

XXXIII Exame OAB:
Edital: 10/08/2020
Inscrições: 10/08 a 17/08/2020
1ª Fase: 18/10/2020 (A OAB alterou essa data, 

originalmente estava previsto para o dia 11/10/2020.)
2ª Fase: 06/12/2020



1ª FASE 
(5h)

80 questões objetivas
APROVAÇÃO = 50%;

2ª FASE 
(5h)

1 peça e 4 questões discursivas
APROVAÇÃO = 60%.













•.• As folhas de respostas são separadas de acordo com as
questões: 1 folha para cada pergunta e 5 folhas para a
peça prática (cada folha com 30 linhas);

• Cada questão discursiva = 1,25 pts;
• Peça = 5 pts;

• DISCIPLINAS:
a) Direito Administrativo; 
b) Direito Civil; 
c) Direito Constitucional; 
d) Direito do Trabalho; 
e) Direito Empresarial; 
f) Direito Penal; e
g) Direito Tributário.



• Grande quantidade de disciplinas para estudar;
• Forma de cobrança das provas diferentes: objetivas, 

discursiva  e peça;
• Tempo disponível para estudo;
• Orçamento;
• FALTA de Estratégia;

– Ex: não quantificar o desempenho dos estudos

• FALTA de Planejamento; e
– Ex: não construir um calendário ou quadro horário de estudos

• FALTA de Técnica;
– Ex: estudar todos os conteúdos de forma igua







• Quantificar horas de estudo de forma
proporcional a importância das matérias;
– Ex: 6h de estudo.
• 3h para BLOCO A (cerca de 55%)
• 2h para BLOCO B (cerca de 25%)
• 1h para BLOCO C (cerca de 15%)

• Incluir REVISÕES – curva do esquecimento;





• Incluir EXERCÍCIOS;
• Ex: simulados, resolver provas anteriores, aplicativos, sites e cursos.

• Estudar de forma mais aprofundada a matéria
escolhida para 2ª Fase;

• Ter um bom caderno/resumo/anotações para
primeira/segunda fase.



• Quantificar a TAXA DE ACERTO nas
disciplinas; e

• Aumentar as horas de estudo das disciplinas
com maior peso nas quais você possui mais
dificuldade (baixa taxa de acerto);

• Diminuir as horas de estudo das disciplinas
que você possui mais facilidade (alta taxa de
acerto)



1. Definir seu tempo de estudo e dividir pelos
percentuais 55%, 25% e 15% para os
GRUPOS A, B e C.

2. EXERCÍCIOS
3. REVISÕES
4. TAXA DE ACERTO
5. MATERIAL PARA REVISÃO



¡ https://www.estrategiaconcursos.com.br/
¡ https://examedaoab.com/
¡ https://www.qconcursos.com/
¡ https://www.tecconcursos.com.br/
¡ https://estudodireito.com/
¡ https://www.jurisway.org.br/
¡ Pense+ OAB (app)
¡ Studos OAB (app)
¡ OAB de Bolso(app)

https://www.estrategiaconcursos.com.br/
https://examedaoab.com/
https://www.qconcursos.com/
https://www.tecconcursos.com.br/
https://estudodireito.com/
https://www.jurisway.org.br/
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=br.com.fsoft.oab&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=br.com.studos.app.oab&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=br.com.studos.app.oab&hl=pt_BR




¡ Rotina de estudos;
§ local, material, tempo, hábito

¡ Manter o controle dos índices;
¡ Manter revisões; e
¡ Exercícios, simulados, provas anteriores e

peça.



¡ POR CICLOS DE ESTUDOS:

1. As matérias com peso maior: + (estudo)
2. As matérias com peso menor: - (estudo)
3. As matérias que não terminei: + T, - X, - R
4. As matérias que eu já terminei: - T, + X, + R
5. As matérias que eu domino mais: - T, - X, - R* (ass)
6. As matérias que tenho dificuldade: +T, + X, + R

¡ AULA SOBRE – CICLO DE ESTUDOS
https://www.youtube.com/watch?v=cVw8howKA88&t=1733s

https://www.youtube.com/watch%3Fv=cVw8howKA88&t=1733s
https://www.youtube.com/watch%3Fv=cVw8howKA88&t=1733s




¡ MÉTODO 4.2:

¡ 4 dias de teoria:
§ 75% de teoria/25% de questões

¡ 2 dias de revisão:
§ 25% revisão/ 75% questões

¡ 1 dia de descanso



¡ POR QUADRO HORÁRIO:



¡ Revisões no início da semana;
¡ Finalizar com exercícios focados na 1ª fase;
¡ Não começará a estudar todas as matérias de uma

única vez (caso a caso);
¡ Matérias são incluídas paulatinamente;
¡ Uma matéria que entra, nunca mais sai da pauta de

estudos; e
¡ escolhida e confecção de peças (auxílio com um de

livro de prática de sua preferência) – realização das
provas anteriores (exercícios).



¡ Na 2ª fase, estudo complementar (revisão) da
disciplinas escolhida e confecção de peças (auxílio
com um de livro de prática de sua preferência) –
realização das provas anteriores (exercícios).





¡ Quantas matérias devo começar a estudar?
§ R: Regra Geral – 3 matérias do Grupo A.

¡ Quantas horas de estudo devo fazer por 
semana?
§ R: entre 8 e 12 horas semanais (4 meses)

¡ Qual material usar?
¡ Qual a melhor técnica de estudo?



¡ Revisões para questões discursivas;
¡ Identificação do nome da peça;
¡ Esqueleto da peça; e
¡ Treinar com caneta.

https://www.provadaordem.com.br/blog/post/
2a-fase-oab-analise-das-pecas-mais-
recorrentes/



“Estou convencido das minhas próprias 
limitações

e esta convicção é a minha força.”
(Mahatma Gandhi)


