
 Cronograma-Passe na OAB - 2ª ed.indb   1 Cronograma-Passe na OAB - 2ª ed.indb   1 03/02/2021   11:2003/02/2021   11:20



Cronograma
PASSE NA

Marcelo Hugo da Rocha   •   Leonardo Castro

ESTUDOS DIRECIONADOS PARA A APROVAÇÃO

OAB

 Cronograma-Passe na OAB - 2ª ed.indb   3 Cronograma-Passe na OAB - 2ª ed.indb   3 03/02/2021   11:2003/02/2021   11:20



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Angélica Ilacqua CRB-8/7057

Castro, Leonardo
 Cronograma passe na OAB : estudos direcionados para aprovação  / 
Leonardo Castro, Marcelo Hugo da Rocha. – 2. ed. – São Paulo : Rideel, 
2021.

 ISBN 978-65-5738-179-3

 1. Ordem dos Advogados do Brasil – Exames 2. Direito – Brasil – 
Problemas, questões, exercícios. I. Título II. Rocha, Marcelo Hugo da 

  CDD 340.0981
21-0461 CDU 35.08:34(079.1)

Índices para catálogo sistemático:
      1. Serviço público – Direito – Concursos

© Copyright – Todos os direitos reservados à

Av. Casa Verde, 455 – Casa Verde
CEP 02519-000 – São Paulo – SP

e-mail: sac@rideel.com.br
www.editorarideel.com.br

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, especialmente 
gráfico, fotográfico, fonográfico, videográfico, internet. Essas proibições aplicam-se também 

às características de editoração da obra. A violação dos direitos autorais é punível como crime 
(art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca 

e apreensão e indenizações diversas (artigos 102, 103, parágrafo único, 104, 105, 106 e 107, 
incisos I, II e III, da Lei no 9.610, de 19/02/1998, Lei dos Direitos Autorais).

1 3 5 7 9 8 6 4 2
0 2 2 1

Expediente

 Fundador Italo Amadio (in memoriam)
 Diretora Editorial Katia Amadio
 Editoras Janaína Batista 
  Mayara Sobrane
 Editora Assistente Mônica Ibiapino
	 Projeto	Gráfico	 Sergio	A.	Pereira
 Diagramação Sheila Fahl/Projeto e Imagem

 Cronograma-Passe na OAB - 2ª ed.indb   4 Cronograma-Passe na OAB - 2ª ed.indb   4 03/02/2021   11:2003/02/2021   11:20



Cronograma PASSE NA OAB V

APRESENTAÇÃO

Cronograma é uma palavra com muitos significados. O mais básico, a partir da signifi‑
cação da Wikipedia, é o que diz que cronograma é um instrumento de planejamento em que 
consta a discriminação de atividades que devem ser executadas durante um período desejado. 
Na Astronomia, são coordenadas; na Administração, são representações visuais das preten‑
sões de um projeto com destaques necessários para cumpri‑lo. 

Nosso cronograma é tudo isso. Aliás, são três: para 90, 60 e 30 dias de preparação para 
o Exame de Ordem. Ou seja, num único livro tem‑se a opção de escolher qual o projeto seguir 
diante das próprias possibilidades. As coordenadas estão em todas as opções a partir do nosso 
know‑how em preparar para prova da OAB, desde 2005 em sala de aula, publicações, mentoria 
etc. A soma dos nossos esforços e especialidades tornou este trabalho único.

Milhares de dados foram cruzados e analisados desde os princípios do Exame de Or‑
dem Unificado, que começou a ser aplicado em 2010, e optamos por dar maior relevância às 
provas cobradas a partir da XX edição. Catalogamos os assuntos diante da sua importância 
na prova, pois, como se sabe, o Direito é quase infinito e o edital não contempla o que será 
cobrado na 1a fase. Você também deveria saber que aprovado na OAB não é quem estuda 
mais em quantidade de horas, livros etc., mas quem estuda certo. O cronograma foi elaborado 
com o intuito de se tornar o instrumento de efetividade na preparação para o exame. Para 
tanto, tivemos ajuda de uma engenheira, pois de números entende o profissional dessa área. 
Obrigado, Keicia Nolasco!

Não é por menos que, em outras palavras, o planejamento é uma das técnicas de estu‑
dos com maior utilidade segundo os cientistas. Assim, trazemos o direcionamento necessário 
para sua aprovação. E tratando de ciência, resolver questões é outra técnica aprovada por ela. 
Portanto o cronograma terá duas questões escolhidas pelos “nossos algoritmos” para serem 
resolvidas todos os dias de preparação, mas com a advertência de que só elas não bastam! É 
preciso estudar muito mais do que isso para alcançar a aprovação.

Como nos baseamos no “grande livro”, literalmente, do Direito, o seu vade mecum, os 
cronogramas estão vinculados à aplicação da lei e das súmulas. Desse modo, como filosofia 
do direito não está na legislação, não foi contemplada nos planos diários. Mas nem por isso 
deve ser abandonada. Assim, indicamos que faça o acompanhamento da preparação basea‑
do nos autores  cobrados nos últimos anos, como Aristóteles, Thomas Hobbes, Jean‑Jacques 
Rousseau, Ronald Dworkin, John Locke, Jeremy Bentham, Herbert Hart, Montesquieu, Rudolf 
von Ihering, Norberto Bobbio e John Stuart Mill.

Sintetizando, o que será encontrado no cronograma:

 Cronograma 3x1: 90, 60 e 30 dias numa única obra;

 Direcionamento de preparação a partir de avaliações estatísticas;

 360 Questões da OAB/FGV respondidas;

 Escalonamento do que é mais e do que é menos importante para estudar;

 Indicação do conteúdo diário do que é para estudar;

 Espaços para anotações nos cronogramas;

 Agenda adaptável para qualquer mês ou ano;

 Experiência dos autores desde 2005 em preparação para OAB;

 Ótima diagramação e projeto gráfico para facilitar a consulta.

Por fim, como bônus, um programa para os últimos 10 dias antes da prova, quando 
parece que nada mais adiantará para aqueles que despertaram tarde para organização dos 
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estudos. O nome dele diz tudo: “ainda dá tempo”. Ele não substitui nenhum cronograma, 
mas é melhor do que contar só com a sorte.

E mais, se você ainda não é aluno do CEISC, fica a nossa sugestão de preparatório para 
OAB.  Confiamos na didática dos seus professores, na modernidade da plataforma, nos altos 
índices de aprovação, nos materiais complementares e em todas as características que lhe 
deram o prestígio que carrega. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, estaremos à disposição 
para atendê‑los! Ótimos estudos.

Leonardo Castro    Marcelo Hugo da Rocha
leonardocastrolaw@gmail.com  mhdarocha@gmail.com
www.praticapenal.com.br   www.passenaoab.com.br
@leonardocastroprofessor   @profmarcelohugo
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Cronograma PASSE NA OAB VII

CRONOGRAMA PASSE NA OAB | PREPARAÇÃO 
QUE RIMA COM APROVAÇÃO

De acordo com os cientistas, dentre os dez métodos mais populares de estudos apenas 
dois foram classificados como de utilidade alta, ou seja, com os melhores resultados: [1] reso‑
lução de questões de provas anteriores e [2] prática distribuída (estudos programados). Neste 
trabalho em mãos, você tem questões incluídas como sugestão de resolução e cronogramas, 
portanto, tem as duas melhores técnicas num único livro!

Como tenho afirmado há muitos anos, toda preparação para provas possui dois lados: 
um que denomino de lado pedagógico e o outro, psicológico. O lado pedagógico ou funcio‑
nal você conhece muito bem e já foi ensinado à exaustão (para o bem ou para o mal). Como 
estudar e o que estudar fazem parte deste lado. Resolver questões e seguir os cronogramas 
ilustram este contexto. 

No entanto, o outro lado, o psicológico ou emocional é o “patinho feio” da prepara‑
ção, pois sempre foi deixado de lado pelo estudante e, em grande parte, pelos professores. 
Entende‑se, perfeitamente, esta noção, pois quem nunca ouviu que para passar basta “sentar 
a bunda e estudar”? Há décadas poderia até dizer que faz sentido esta frase, mas num mundo 
tão atual, cheio de distrações e interrupções emocionais, a preparação exige muito mais do 
que isso.

É claro que você pode ser aprovado sem se ligar neste outro contexto, dito emocional, 
mas a tarefa é mais árdua e longa, pode acreditar. Pesquisas e mais pesquisas lideradas por psi‑
cólogos indicam que a emoção desenvolve grande influência na aprendizagem e na memória. 
Portanto, nada mais certo do que estudar sob equilíbrio emocional. 

Assim, diante desta premissa, segue um plano emocional para lidar durante a prepara‑
ção pelos cronogramas, qualquer que seja a sua duração. Para tanto, usar o Método Socrático 
é um dos meus preferidos, pois traz o autoconhecimento necessário para enfrentar a jornada 
até a conquista da carteira da OAB. Por meio dele, perguntas são direcionadas a você, pois 
quem tem a resposta e todos os recursos para superar as adversidades é você!

Permita‑se, antes de ler a minha resposta contextual, fazer uma reflexão sobre a per‑
gunta para depois “ler o gabarito”. Preparados? Sigam‑me os bons e também os maus.

 Quantas outras provas você já sofreu antes de chegar o grande dia?
Sem contar as provas do colégio, pense nas da faculdade. Tenho certeza que sofreu 

muito em determinadas provas em razão da matéria mal aprendida, mal ensinada ou, simples‑
mente, por sua natureza detestável. Como professor de Direito Empresarial, tenho a convicção 
que estudar títulos de crédito e a lei das falências não deve ter sido um passeio no bosque, não 
é? E tudo bem, já passou e você sobreviveu. Pense na prova de controle de constitucionalidade 
ou qualquer outra que tenha dado a impressão que o mundo iria acabar...

Lembre‑se também de todas as dores estomacais e nas costas em semana de prova, 
dos enjoos, palpitações, acelerações, irritações etc. Pois então, você sobreviveu e está aqui! 
Parabéns! Agora tem mais uma prova, cuja média é menor que na época da faculdade. Se lá 
você precisava de 70%, agora é apenas 50%. O sofrimento passou e se já alcançou o canudo, 
também não tenho dúvidas das incertezas quando estava se preparando para o TCC e tudo o 
que você teve que abrir mão para chegar até o fim da faculdade. Assim, considere a prova que 
se avizinha como “mais uma” no seu currículo.

 O que você irá fazer com a carteira da OAB em mãos?
Mentalize. Contextualize. Com a carteira da OAB “vou trabalhar no escritório dos meus 

sonhos”. “Vou abrir a minha própria sociedade”. “Ter a segurança de uma profissão”. “Con‑
tinuar a caminhada para uma carreira jurídica que sempre desejei alcançar”. Enfim, há diversos 
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QUESTÃOEXAMEALTERNATIVAFUNDAMENTAÇÃO
1aVIIcart. 7o do EAOAB
2aXVaart. 16 do EAOAB

2a Questão (XV Exame de Ordem)
Os advogados X de Souza, Y dos Santos e Z de Andrade requereram o re‑
gistro de sociedade de advogados denominada Souza, Santos e Andrade 
Sociedade de Advogados. Tempos depois, X de Souza vem a falecer, mas 
os demais sócios decidem manter na sociedade o nome do advogado 
falecido.
Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.

a) É possível manter o nome do sócio falecido, desde que prevista tal 
possibilidade no ato constitutivo da sociedade.

b) É possível manter o nome do sócio falecido, independentemente de 
previsão no ato constitutivo da sociedade.

c) É absolutamente vedada a manutenção do nome do sócio falecido na 
razão social da sociedade

d) É possível manter, pelo prazo máximo de seis meses, o nome do sócio 
falecido.

1a Questão (VII Exame de Ordem)
O escritório Alpha, Beta e Gama Advogados Associados, especializado 
em advocacia criminal, foi alvo de medida cautelar de busca em apreen‑
são, determinada por juiz criminal, no âmbito de ação penal em que 
diversos clientes do escritório figuravam como acusados. O magistrado 
fundamentou a decisão de deferimento da medida de busca e apreensão 
apontando a gravidade dos crimes atribuídos pelo Ministério Público aos 
acusados, clientes do escritório em questão, bem como a impossibilidade 
de obtenção, por outros meios, de prova dos crimes por eles praticados. 
Considerando o que dispõem as normas aplicáveis à hipótese, assinale 
a alternativa correta:

a) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é absoluta, sendo ilegal 
e inconstitucional, em qualquer hipótese, a realização de medida de 
busca e apreensão em seu interior.

b) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é relativa, podendo‑se 
determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando 
houver certeza de que serão encontradas provas do crime praticado 
pelo cliente do advogado que ali trabalhe.

c) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é relativa, podendo‑se de‑
terminar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver 
indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de 
advogado que ali trabalhe, sendo, no entanto vedada a utilização de 
documentos pertencentes a clientes do advogado investigado, quando 
os mesmos não estejam, por sua vez, sob formal investigação.

d) A inviolabilidade de escritórios de advocacia é relativa, podendo‑se 
determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando 
houver indícios de autoria e materialidade da prática de crime por 
parte de advogado que ali trabalhe. Neste caso, a garantia da invio‑
labilidade resta absolutamente afastada, não havendo limites para a 
realização da medida.

INCIDÊNCIA DE SÚMULAS E ARTIGOS MAIS COBRADOS:
	0 Art. 1o do EAOAB
	0 Art. 2o do EAOAB
	0 Art. 3o do EAOAB
		00 Art. 4o do EAOAB
	0 Art. 5o do EAOAB 2
		00 Art. 6o do EAOAB
	0 Art. 7o do EAOAB
	0 Art. 7o‑A do EAOAB
	0 Art. 8o do EAOAB
	0 Art. 9o do EAOAB
	0 Art. 10 do EAOAB
	0 Art. 11 do EAOAB
	0 Art. 12 do EAOAB

	0 Art. 15 do EAOAB
	0 Art. 16 do EAOAB
	0 Art. 17 do EAOAB
	0 Art. 18 do EAOAB
	0 Art. 20 do EAOAB
		00 Art. 21 do EAOAB
	0 Art. 22 do EAOAB
		00 Art. 23 do EAOAB
	0 Art. 24 do EAOAB
	0 Art. 25 do EAOAB
		00 Art. 25‑A do EAOAB
		00 Art. 26 do EAOAB

Quantas vezes já caiu no EXAME DE ORDEM?

0 4 X OU MAIS 0 3 X 0 2 X 00 1 X

ÉTICA PROFISSIONAL

ESTATUTO DA 
ADVOCACIA E DA OAB

TÍTULO I: Da Advocacia

CAPÍTULO I: Da Atividade de Advocacia

CAPÍTULO II: Dos Direitos do Advogado

CAPÍTULO III: Da Inscrição

CAPÍTULO IV: Da Sociedade de Advogados

CAPÍTULO V: Do Advogado Empregado

CAPÍTULO VI: Dos Honorários Advocatícios

1o DIA
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2o DIA

GABARITO
DAS QUESTÕES:

CONTEÚDO DO DIA:

1a Questão (XXIV Exame de Ordem)
Em observância aos princípios da transparência, publicidade e responsa‑
bilidade fiscal, o prefeito do Município Alfa elabora detalhado relatório 
contendo a prestação de contas anual, ficando tal documento disponível, 
para consulta e apreciação, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 
técnico responsável pela sua elaboração.
Carlos, morador do Município Alfa, contribuinte em dia com suas obriga‑
ções civis e políticas, constata diversas irregularidades nos demonstrati‑
vos apresentados, apontando indícios de superfaturamento e desvios de 
verbas em obras públicas.
Em função do exposto e com base na Constituição da República, você, 
como advogado de Carlos, deve esclarecer que

a) a fiscalização das referidas informações, concernentes ao Município 
Alfa, conforme previsto na Constituição brasileira, é de responsabili‑
dade exclusiva dos Tribunais de Contas do Estado ou do Município, 
onde houver.

b) Carlos tem legitimidade para questionar as contas do Município Alfa, 
já que, todos os anos, as contas permanecem à disposição dos contri‑
buintes durante sessenta dias para exame e apreciação.

c) a impugnação das contas apresentadas pelo Chefe do Executivo local 
exige a adesão mínima de um terço dos eleitores do Município Alfa.

d) a CRFB/1988 não prevê qualquer forma de participação popular no 
controle das contas públicas, razão pela qual Carlos deve recorrer 
ao Ministério Público Estadual para que seja apresentada ação civil 
pública impugnando os atos lesivos ao patrimônio público praticados 
pelo prefeito do Município Alfa.

2a Questão (XXVI Exame de Ordem)
Juliano, governador do estado X, casa‑se com Mariana, deputada federal 
eleita pelo estado Y, a qual já possuía uma filha chamada Letícia, advin‑
da de outro relacionamento pretérito. Na vigência do vínculo conjugal, 
enquanto Juliano e Mariana estão no exercício de seus mandatos, Letícia 
manifesta interesse em também ingressar na vida política, candidatan‑
do‑se ao cargo de deputada estadual, cujas eleições estão marcadas para 
o mesmo ano em que completa 23 (vinte e três) anos de idade.
A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, 
assinale a afirmativa correta.

a) Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada 
estadual, mas não poderá concorrer no estado X, por expressa veda‑
ção constitucional, enquanto durar o mandato de Juliano.

b) Uma vez que Letícia está ligada a Juliano, seu padrasto, por laços de 
mera afinidade, inexiste vedação constitucional para que concorra ao 
cargo de deputada estadual no estado X.

c) Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a idade mínima 
exigida pela Constituição como condição de elegibilidade para o exer‑
cício do mandato de deputada estadual.

d) Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y, uma vez que a 
Constituição dispõe sobre a inelegibilidade reflexa ou indireta para 
os parentes consanguíneos ou afins até o 2o grau nos territórios de 
jurisdição dos titulares de mandato eletivo.
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 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

INCIDÊNCIA DE SÚMULAS E ARTIGOS MAIS COBRADOS:
	0 Art. 1o da CF
		00 Art. 2o da CF
		00 Art. 4o da CF
	0 Art. 5o da CF
		00 Art. 8o da CF
	0 Art. 12 da CF
	0 Art. 14 da CF
	0 Art. 15 da CF
	0 Art. 17 da CF
	0 Art. 18 da CF
		00 Art. 19 da CF

	0 Art. 20 da CF
	0 Art. 21 da CF
	0 Art. 22 da CF
		00 Art. 23 da CF
	0 Art. 24 da CF
		00 Art. 25 da CF
		00 Art. 28 da CF
	0 Art. 29 da CF
	0 Art. 30 da CF
	0 Art. 31 da CF
		00 Art. 32 da CF

Quantas vezes já caiu no EXAME DE ORDEM? 

0 4 X OU MAIS 0 3 X 0 2 X 00 1 X

QUESTÃOEXAMEALTERNATIVAFUNDAMENTAÇÃO
1aXXIVbart. 31 da CF
2aXXVIaart. 14 da CF

DIREITO CONSTITUCIONAL

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL

TÍTULO I: Dos Princípios Fundamentais

TÍTULO II: Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

CAPÍTULO II: Dos Direitos Sociais

CAPÍTULO III: Da Nacionalidade

CAPÍTULO IV: Dos Direitos Políticos

CAPÍTULO V: Dos Partidos Políticos

TÍTULO III: Da Organização 
do Estado

CAPÍTULO I: Da Organização Político‑Administrativa

CAPÍTULO II: Da União

CAPÍTULO III: Dos Estados Federados

CAPÍTULO IV: Dos Municípios

CAPÍTULO V: Do Distrito 
Federal e dos Territórios SEÇÃO I: Do Distrito Federal
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QUESTÃOEXAMEALTERNATIVAFUNDAMENTAÇÃO
1aXXXIdarts. 15 e 16 do EAOAB
2aXXXIbarts. 25 e 25‑A do EAOAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1o DIA
CONTEÚDO DO DIA:
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: 1a Questão (XXXI Exame de Ordem)
Os sócios Antônio, Daniel e Marcos constituíram a sociedade Antônio, 
Daniel & Marcos Advogados Associados, com sede em São Paulo e filial 
em Brasília. Após desentendimentos entre eles, Antônio constitui socie‑
dade unipessoal de advocacia, com sede no Rio de Janeiro. Marcos, por 
sua vez, retira‑se da sociedade Antônio, Daniel & Marcos Advogados 
Associados. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta.

a) Daniel não está obrigado a manter inscrição suplementar em Brasília, 
já que a sociedade Antônio, Daniel & Marcos Advogados Associados 
tem sede em São Paulo.

b) Antônio deverá retirar‑se da Antônio, Daniel & Marcos Advogados As‑
sociados, já que não pode integrar, simultaneamente, uma sociedade 
de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia.

c) Mesmo após Marcos se retirar da sociedade Antônio, Daniel & Mar‑
cos Advogados Associados permanece o impedimento para que ele e 
Antônio representem em juízo clientes com interesses opostos.

d) Caso Antônio também se retire da Antônio, Daniel & Marcos Advoga‑
dos Associados, a sociedade deverá passar a ser denominada Daniel 
Sociedade Individual de Advocacia.

2a Questão (XXXI Exame de Ordem)
O advogado Fernando foi contratado por Flávio para defendê‑lo, extra‑
judicialmente, tendo em vista a pendência de inquérito civil em face do 
cliente. O contrato celebrado por ambos foi assinado em 10‑3‑2015, não 
prevista data de vencimento. Em 10‑3‑2017, foi concluída a atuação de 
Fernando, tendo sido homologado o arquivamento do inquérito civil jun‑
to ao Conselho Superior do Ministério Público. Em 10‑3‑2018, Fernando 
notificou extrajudicialmente Flávio, pois este ainda não havia adimplido 
os valores relativos aos honorários contratuais acordados. A ação de co‑
brança de honorários a ser proposta por Fernando prescreve em

a) três anos, contados de 10‑3‑2015.
b) cinco anos, contados de 10‑3‑2017.
c) três anos, contados de 10‑3‑2018.
d) cinco anos, contados de 10‑3‑2015

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

INCIDÊNCIA DE SÚMULAS E ARTIGOS MAIS COBRADOS: Quantas vezes já caiu no EXAME DE ORDEM? 

0 4 X OU MAIS 0 3 X 0 2 X 00 1 X

	0 Art. 1o do EAOAB
	0 Art. 2o do EAOAB
	0 Art. 3o do EAOAB
		00 Art. 4o do EAOAB
	0 Art. 5o do EAOAB
		00 Art. 6o do EAOAB
	0 Art. 7o do EAOAB
	0 Art. 7o‑A do EAOAB
	0 Art. 8o do EAOAB
	0 Art. 9o do EAOAB
	0 Art. 10 do EAOAB
	0 Art. 11 do EAOAB

	0 Art. 12 do EAOAB
	0 Art. 15 do EAOAB
	0 Art. 16 do EAOAB
	0 Art. 17 do EAOAB
	0 Art. 18 do EAOAB
	0 Art. 20 do EAOAB
		00 Art. 21 do EAOAB
	0 Art. 22 do EAOAB
		00 Art. 23 do EAOAB
	0 Art. 24 do EAOAB
	0 Art. 25 do EAOAB
		00 Art. 25‑A do EAOAB

		00 Art. 26 do EAOAB
	0 Art. 28 do EAOAB
	0 Art. 29 do EAOAB
	0 Art. 30 do EAOAB
		00 Art. 31 do EAOAB
		00 Art. 33 do EAOAB
	0 Art. 34 do EAOAB
	0 Art. 36 do EAOAB
	0 Art. 37 do EAOAB
	0 Art. 38 do EAOAB

ÉTICA PROFISSIONAL

ESTATUTO DA 
ADVOCACIA E DA OAB

TÍTULO I: Da Advocacia

CAPÍTULO I: Da Atividade de Advocacia
CAPÍTULO II: Dos Direitos do Advogado
CAPÍTULO III: Da Inscrição
CAPÍTULO IV: Da Sociedade de Advogados
CAPÍTULO V: Do Advogado Empregado
CAPÍTULO VI: Dos Honorários Advocatícios
CAPÍTULO VII: Das Incompatibilidades e Impedimentos
CAPÍTULO VIII: Da Ética do Advogado
CAPÍTULO IX: Das Infrações e Sanções Disciplinares
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1o DIA
CONTEÚDO DO DIA:

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

Cronograma PASSE NA OAB – Planner de 30 dias156

ÉTICA PROFISSIONAL

ESTATUTO DA 
ADVOCACIA 
E DA OAB

TÍTULO I: Da Advocacia

CAPÍTULO I: Da Atividade de Advocacia
CAPÍTULO II: Dos Direitos do Advogado
CAPÍTULO III: Da Inscrição
CAPÍTULO IV: Da Sociedade de Advogados
CAPÍTULO V: Do Advogado Empregado
CAPÍTULO VI: Dos Honorários Advocatícios

DIREITO CONSTITUCIONAL

CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL

TÍTULO I: Dos Princípios Fundamentais

TÍTULO II: Dos 
Direitos e Garantias 
Fundamentais

CAPÍTULO I: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
CAPÍTULO II: Dos Direitos Sociais
CAPÍTULO III: Da Nacionalidade
CAPÍTULO IV: Dos Direitos Políticos
CAPÍTULO V: Dos Partidos Políticos

TÍTULO III: Da 
Organização do Estado

CAPÍTULO I: Da Organização Político‑Administrativa
CAPÍTULO II: Da União
CAPÍTULO III: Dos Estados Federados
CAPÍTULO IV: Dos Municípios
CAPÍTULO V: Do Distrito Federal e dos Territórios SEÇÃO I: Do Distrito Federal

DIREITOS HUMANOS

DEC. No 678, 
DE 6-11-1992

PARTE I: Deveres dos Estados 
e Direitos Protegidos

CAPÍTULO I: Enumeração de Deveres
CAPÍTULO II: Direitos Civis e Políticos
CAPÍTULO III: Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
CAPÍTULO IV: Suspensão de Garantias, Interpretação e Aplicação

PARTE II: Meios de Proteção CAPÍTULO VII: Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos SEÇÃO II: Funções
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GABARITO
DAS QUESTÕES:

1o DIA
CONTEÚDO DO DIA:

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

QUESTÃOEXAMEALTERNATIVAFUNDAMENTAÇÃO
1ªIIdart. 7º do EAOAB
2ªXIIbart. 5º da CF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Questão (II Exame de Ordem)
Renato, advogado em início de carreira, é contactado para defender os 
interesses de Rodrigo que está detido em cadeia pública. Dirige‑se ao 
local onde seu cliente está retido e busca informações sobre sua situação, 
recebendo como resposta do servidor público que estava de plantão que 
os autos do inquérito estariam conclusos com a autoridade policial e, 
por isso, indisponíveis para consulta e que deveria o advogado retornar 
quando a autoridade tivesse liberado os autos para realização de diligên‑
cias. À luz das normas aplicáveis,

a) o advogado, diante do seu dever de urbanidade, deve aguardar os 
atos cabíveis da autoridade policial.

b) o acesso aos autos, no caso, depende de procuração e de prévia au‑
torização da autoridade policial.

c) no caso de réu preso, somente com autorização do juiz pode o advo‑
gado acessar os autos do inquérito policial.

d) o acesso aos autos de inquérito policial é direito do advogado, mesmo 
sem procuração ou conclusos à autoridade policial.

2ª Questão (XII Exame de Ordem)
A Constituição declara que todos podem reunir‑se em local aberto ao 
público. Algumas condições para que as reuniões se realizem são apre‑
sentadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale‑a.

a) Os participantes não portem armas.

b) A reunião seja autorizada pela autoridade competente.

c) A reunião não frustre outra reunião anteriormente convocada para o 
mesmo local.

d) Os participantes reúnam‑se pacificamente.

Q
UE

ST
Õ

ES
 PA

RA
 R

ES
O

LV
ER

:
INCIDÊNCIA DE SÚMULAS E 
ARTIGOS MAIS COBRADOS:

	0 Art. 1º do EAOAB
	0 Art. 3º do EAOAB
	0 Art. 5º do EAOAB

	0 Art. 7º do EAOAB
	0 Art. 7º‑A do EAOAB
	0 Art. 8º do EAOAB

	0 Art. 9º do EAOAB
	0 Art. 10 do EAOAB
	0 Art. 11 do EAOAB

Quantas vezes já caiu no EXAME DE ORDEM? 

0 4 X OU MAIS 0 3 X 0 2 X 00 1 X

ÉTICA PROFISSIONAL

INCIDÊNCIA DE SÚMULAS E 
ARTIGOS MAIS COBRADOS:

	0 Art. 5º da CF
	0 Art. 12 da CF
	0 Art. 14 da CF

	0 Art. 18 da CF
	0 Art. 21 da CF
	0 Art. 22 da CF

	0 Art. 24 da CF
	0 Art. 29 da CF
	0 Art. 30 da CF

Quantas vezes já caiu no EXAME DE ORDEM? 

0 4 X OU MAIS 0 3 X 0 2 X 00 1 X

DIREITO CONSTITUCIONAL

INCIDÊNCIA DE SÚMULAS E 
ARTIGOS MAIS COBRADOS:

	0 Art. 13 do Dec. nº 678/1992
	0 Art. 22 do Dec. nº 678/1992
	0 Art. 41 do Dec. nº 678/1992

	0 Art. 46 do Dec. nº 678/1992
	0 Art. 65 do Dec. nº 678/1992
	0 Art. 67 do Dec. nº 678/1992

	0 Art. 68 do Dec. nº 678/1992
	0 Art. 5º da CF
	0 Art. 109 da CF

Quantas vezes já caiu no EXAME DE ORDEM? 

0 4 X OU MAIS 0 3 X 0 2 X 00 1 X

DIREITOS HUMANOS

INCIDÊNCIA DE SÚMULAS E 
ARTIGOS MAIS COBRADOS:

	0 Art. 106 do CTN
	0 Art. 121 do CTN
	0 Art. 124 do CTN

	0 Art. 132 do CTN
	0 Art. 133 do CTN
	0 Art. 135 do CTN

	0 Art. 151 do CTN
	0 Art. 152 do CTN
	0 Art. 155 do CTN

Quantas vezes já caiu no EXAME DE ORDEM? 

0 4 X OU MAIS 0 3 X 0 2 X 00 1 X

DIREITO TRIBUTÁRIO
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