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UM POUCO DA HISTÓRIA

Olá, você que se interessou em saber o que eu fiz na época que ainda
era estudante de Direito e consegui a aprovação no exame de ordem
da OAB, senta que a história é interessante e espero que com minhas
dicas, eu possa te ajudar a conseguir a tão sonhada aprovação.
A história começa enquanto eu ainda estava no 3º ano do ensino
médio e decidi que iria ser advogado criminalista e a partir daquele
momento eu já decidi também a faculdade que iria fazer vestibular
(ASCES que fica na cidade de Caruaru).
Então, com o curso e a faculdade já em mente, eu não fiz nenhum
outro vestibular, apenas fiz o vestibular da faculdade que almejava.
Durante o curso nunca me despertou interesse algum em fazer
concurso público, logo eu já havia decidido que queria advogar na
área criminal.
Digo desde já que na minha primeira tentativa realizando o exame de
ordem, consegui apenas 37 acertos e não consegui a aprovação de
primeira.
A minha aprovação veio somente ocorrer na segunda tentativa, ou
seja, na segunda prova de primeira fase, aplicada no ano de 2019,
sendo esta prova aplicada na data de 30 de junho de 2019.
Assim, esse E-book não é para vender ilusão ou mentira, decidi
escrever ele para deixar registrado, mostrar para você o que eu fiz
para ser aprovado no exame de ordem (ainda cursando o 9º período
do curso de Direito) e com isso tentar lhe ajudar a ser aprovado ou
aprovada.
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A PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE ORDEM

No mês de janeiro de todos os anos é divulgado pelo Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil as datas oficiais da aplicação das
provas do exame de ordem do ano corrente. Nesta mesma publicação são
divulgadas as datas dos editais, das inscrições, das primeiras e segundas
fases.
A forma que utilizei para ficar por dentro das datas e das informações
do exame de ordem foi acompanhando através do Instagram, a página do
@blogexamedeordem e também o próprio site deles.
Então, o ano da minha aprovação foi em 2019, onde a primeira prova
que realizei ocorreu no dia 17 de março daquele ano.
Não diferente de todos que fazem o exame de ordem ainda durante o
curso de direito, só é permitido a realização da prova quando está no
último ano de curso, assim como no meu caso, que realizei as tentativas
estando cursando o 9º período do curso.
Iniciei a minha preparação para a prova um mês antes, ou seja, em
fevereiro de 2019 e não diferente de todos, no início de preparação é
normal se sentir perdido e não encontrar um roteiro ideal para realizar os
estudos.
Muitas pessoas ao encarar esse sentimento de estar perdido, procuram
cursinhos que forneçam ou vendam cronogramas, alguns cronogramas
de 90 dias, mas eu já vi até cronogramas de 30 dias.
No meu caso, eu não adquiri nenhum cronograma porque aquela
primeira prova eu não tinha ‘’obrigação’’ de passar ainda por eu ainda
não ter concluído o curso e ainda se tratar da primeira prova do exame
de ordem que eu iria realizar e eu queria inicialmente sentir o ambiente
para aprender a controlar o meu emocional para as provas seguintes.
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Eu iniciei minha preparação sem cronograma, apenas adquirindo um curso
preparatório para primeira fase ministrado pelo Instituto do CEISC.
Durante o mês que antecedeu a prova, eu me dediquei bastante às vídeo aulas
ministradas no curso do CEISC. Muitos colegas me diziam que para a primeira
fase do exame de ordem, o melhor curso era o do CERS, porém como eu já
estava decidido em advogar na área criminal e os mesmos colegas que
indicavam para primeira fase o curso do CERS, indicavam para quem fosse
realizar a prova da segunda fase em Direito Penal, que o melhor era o curso do
CEISC.
Pois bem, como eu já estava decidido em fazer a segunda fase em Direito
Penal, pensei que seria melhor já ir estudando na primeira fase com o CEISC,
pois na segunda fase eu iria de toda forma fazer com eles, então eu já iria me
acostumando com a metodologia deles e também com os professores, não que
seja ruim o curso de primeira fase do CEISC, que até o momento eu não tinha
indicações, mas o curso me ajudou muito.
Então essa dica que deixo é que caso você decida comprar um curso
preparatório que não vá apenas com o pensamento de curto prazo, mas também
de longo prazo, pois tanto o curso do CERS, como também o do CEISC são
maravilhosos, só que como retratei anteriormente, no meu caso, o ideal foi na
primeira fase já ir de CEISC, pois naquele momento o pensamento deveria se
voltar para a primeira fase, mas com um pouco de pensamento também no
futuro, ou seja, na segunda fase.
Assim essa minha primeira preparação para a primeira fase se deu com o curso
do CEISC, o qual possui vídeo aulas com duração em média de 04 (quatro)
horas e conforme tratei anteriormente, eu assistia essas aulas a noite, ficando
geralmente uma aula por dia na velocidade normal e duas por dia quando
estava menos cansado, pois colocava na velocidade de 2.0.
Portanto, caso você que está lendo esse E-book esteja se planejando para pegar
materiais em vídeo aulas com outra pessoa, indico desde já que verifique se o
assunto não sofreu atualização, pois o exame de ordem sempre cobra assuntos
atualizados e já vi muitas questões que foram elaboradas justamente em cima
das atualizações.
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ANSIEDADE
Não se pode negar que a ansiedade é o mal do século XXI (século 21) e você
deve estar cansado(a) de ouvir isso, mas é essencial falar em ansiedade nesse
momento pois conheço muitas histórias de pessoas que ainda não passaram no
exame de ordem ou que demoraram muito para conseguirem a tão sonhada
aprovação, justamente por não conseguir controlar a ansiedade.
Não sou psicólogo, sou advogado, então antes de trazer o tópico falando sobre o
momento da prova e da aprovação, quero falar sobre a ansiedade pré-prova e
ansiedade durante a prova, pois eu vivi isso na prática e como tratei, não sou
psicologo para lhe apresentar uma visão técnica, mas vou falar da minha
experiência e atitudes que me ajudaram bastante nesse momento tão delicado.
Pois bem, eu sempre fui bastante ansioso e isso já me trouxe muitos prejuízos,
tanto é que durante o ano são três oportunidades de provas de primeira fase e eu
realizei minha inscrição na primeira prova do ano, justamente para utilizá-la
como experiência para as provas futuras, pois eu sabia que a minha ansiedade
poderia me trazer danos naquele momento que poderiam ser danos irreversíveis.
Então, o que eu tenho para dizer sobre a ansiedade e a prova do exame de
ordem é que será impossível remover totalmente a ansiedade deste momento até
porque por mais que pareça que não, a ansiedade possui alguns benefícios, mas
isso não vem ao caso, o que vem ao caso é que se você é uma pessoa que vem de
reprovação e acredita que parte dessa reprovação se deve a ansiedade, eu digo
que você deve preparar o seu emocional o mais rápido possível para que consiga
a tão sonhada aprovação.
Assim, caso você perceba que a ansiedade é o que está lhe atrapalhando para
conseguir a aprovação, deve procurar a ajuda de um profissional capacitado
(psicologo ou psiquiatra) para tratar a causa desse problema.
Quem vai fazer a prova de primeira tentativa também pode já procurar um
profissional para buscar ajuda, mas nesses caso eu indico que realize a primeira
tentativa de prova para sentir como você lhe dar com a pressão da prova e após o
teste verifique se precisa ou não da ajuda para que o seu emocional não
atrapalhe o seu momento de realização da prova.
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Caso você que esteja lendo esse e-book e ainda vai realizar pela primeira vez a
prova do exame de ordem, ou já está indo para a segunda, terceira ou quarta
tentativa, o conselho que posso lhe dar agora é que se você estudar da forma
correta e sentir que estar preparado(a) para obter a aprovação, não deixa que o
emocional tire de você esse momento de glória que está prestes a acontecer.

AS PROVAS
Eu realizei a minha primeira prova no dia 17 de março de 2019, onde não
lembro bem a data exata que iniciei a preparação para essa prova, mas foi
em média um mês antes.

Para agora a leitura desse E-book e abre o seu calendário e olha o que
ocorreu uma semana antes dessa minha primeira prova.
Viu?
Pois é, simplesmente ocorreu o Carnaval de 2019 e o que isso significa
Renan? Significa que quando se tem clareza de um objetivo, a atenção
não deve ser desviada e o foco deve permanecer no objetivo.
Clareza é saber onde se quer chegar e foco é saber colocar de lado tudo
aquilo que não me leva ao meu objetivo.
Sim, no começo desse E-book eu já trouxe para você que aquela primeira
prova eu iria fazer para sentir o ambiente e testar o meu emocional, mas
ocorre que depois de algumas semanas dedicado nos estudos, eu coloquei
na minha cabeça que por mais que eu fosse realizar a prova para conhecer
o funcionamento, já que eu estava dedicado, eu iria aproveitar e dar o meu
máximo também porque não era impossível vir uma aprovação naquele
momento.
Meus estudos eram sempre realizados à noite., onde eu ia para a
faculdade durante o período da manhã, a tarde trabalhava em um
escritório que fui contratado como estagiário remunerado e a noite
dedicava para estudar.
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Como eu já trouxe, o curso que eu estudava por ele tinham aulas com duração de 04
(quatro) horas em média, então antes que eu me acostumar com as aulas na
velocidade 2.0x, eu apenas conseguia assistir uma aula por dia, logo eu sou do tipo
de pessoa que estuda parando, voltando o vídeo e anotando o que achei importante.
Eu tinha muito pouco tempo para me preparar, ou seja, apenas um mês para a prova,
o que foi que eu fiz, eu passei a estudar os assuntos que eu já gostava bastante e que
eu já tinha um certo domínio.
PEGA A DICA! - Quando estamos com pouco tempo entre o inicio dos estudos e a
prova do exame de ordem, o ideal é se dedicar mais aos assuntos que já possui um
certo domínio e também aos que gosta de estudar, pois olhando para o numero de
questões do exame de ordem e subdividindo em matérias, acaba se tornando muito
conteúdo a ser estudado de uma só vez, então eu fiz essa estratégia e deu super certo
para mim.
Muita gente acredita no contrário, acha que deve se dedicar nos assuntos que não
entende e na verdade você quando tem pouco tempo deve focar mais nos assuntos
que já tem um certo domínio.
Então, eu me dediquei mais para as matérias que eu gostava e dominava, sendo:
Direito Constitucional, Direito Penal, Processo Penal e Processo Civil.
Lógico que também estudei Ética porque sabemos que é uma disciplina tranquila,
que possui uma grande quantidade de questões na primeira fase e que ajuda bastante
para se alcançar a aprovação.
Outra dica importante que deixo é sobre revisar o conteúdo estudado, no meu caso
eu utilizei a técnica do aprende e aplica.
Essa técnica funciona da seguinte forma, após realizar uma leitura ou assistir uma
video aula, você vai revisar escrevendo ou mentalmente o que foi estudado e após
essa revisão, você vai dar uma aula sobre aquilo que estudou.
Dar uma aula? Sim.
Você vai fingir ser um professor e explicar aquele assunto como se estivesse com
uma turma assistindo a sua aula.
Essa técnica é poderosa para fixar assuntos que acabamos de estudar e para o meu
cas, ela funcionou bastante.
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AS TÉCNICAS

Não basta apenas trazer dicas de estudos, mas também acho essencial trazer dicas de
sobrevivência até porque são 05 (cinco) horas de aplicação de prova e como somos
seres humanos, também sentimos cansaço, fome, estresse, ansiedade e etc.
Eu utilizei as seguintes técnicas de ‘’sobrevivência’’ em todas as provas que fiz, só
lembrando que eu fiz duas primeiras fases e uma segunda fase.
Vamos lá para as técnicas, primeiro que eu optei em não almoçar ao meio-dia e sim às
11h da manhã, ou seja, uma hora a menos do costume. Isso ocorreu porque eu não
queria chegar no momento da prova ainda fazendo a digestão da comida para não
sentir fadiga e também que meu corpo iria gastar energia com a prova e não em digerir
a comida do almoço.
Vale lembrar ainda que é essencial ir realizar a prova bem alimentado, eu não consigo
lembrar o que me alimentei no almoço precedente às provas, mas foi com alimentos
naturais (feijão, arroz, salada, legumes, carnes e etc), justamente para evitar surpresas
na hora da prova.
Quero dizer com isso que não é o ideal se alimentar com um alimento pesado, como
por exemplo uma lasanha antes de encarar uma prova tipo o exame de ordem que tem
uma longa duração.
Outra dica que utilizei e que para mim serviu bastante, foi levar para o local da
aplicação da prova, biscoito de chocolate, água mineral e goma de mascar (chiclete).
O biscoito levei em embalagem transparente conforme é determinado pela
organização do exame de ordem e a água em garrafa pet sem rótulo.
Biscoito de chocolate para mim, possuía duas funções, tanto a questão de preencher o
estômago caso a fome começasse a aparecer, como também o chocolate aliviaria o
estresse naquele momento e foi justamente essa serventia dele no momento da prova.
O chiclete desde o momento que entrei na prova já estava mascando um, pois ele
ajuda a aliviar o estresse e a tensão.
A água também teve duas funções, sendo hidratar e parar para respirar e me situar,
assim toda vez que eu parava para tomar água eu respirava e tomava a água bem
devagar para me situar e aliviar qualquer tensão.
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Durante as provas de primeira fase, eu sai mais de uma vez da sala para ir ao
banheiro, as idas ao banheiro serviam no meu caso para urinar, mas também para
lavar o rosto.
Eu percebi após a primeira lavagem que o ato de lavar o rosto no iria servir para
dar um choque de alerta e me deixar acordado, ligado e mais atencioso nas
questões das provas.
Já na segunda fase, eu só consegui ir uma única vez ao banheiro devido o meu
tempo que estava curto, pois como as questões são abertas, eu decidi anotar as
questões em rascunho antes de passar de forma definitiva para a prova e isso me
fez perder muito tempo, porém me ajudou a corrigir as respostas ao sair o gabarito
preliminar.
Falei sobre essa situação que ocorreu comigo na segunda fase de forma rápida,
até porque esse E-book é destinado apenas para as pessoas que precisam dessas
dicas para a primeira fase, porém não custa lembrar que o tempo na primeira fase,
pelo menos para mim sobrou, mas na segunda fase o tempo foi bastante apertado.
Pois bem, conforme já tratei, na minha primeira tentativa eu não consegui obter a
aprovação e a tão sonhada aprovação só veio ocorrer em 30 de junho de 2019.
Antes de falar da aprovação acho interessante falar dos meses que antecederam,
até porque eu fiquei muito irritado de não ter sido aprovado na primeira tentativa
e isso é normal que ocorra.
Fiquei irritado porque por mais que tenha sido por experiência, eu me dediquei
aos estudos, abri mão de viagem, festejos, porém o que mais me deixou irritado
foi a pequena quantidade de acertos que faltaram para obter a aprovação e eu
sempre ouvia pessoas dizerem que faltou poucas questões para ser aprovado, logo
nunca acreditei até que chegasse minha vez de sentir na pele.
Essa pequena quantidade que sempre falta é muito normal de ocorrer entre os
candidatos que são reprovados e sempre se cria a expectativa de que haverão
questões anuladas.
No meu caso apenas uma questão foi anulada, assim fiquei com o resultado
definitivo de 38 (trinta e oito) pontos.
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Na segunda feira pós prova eu refleti e decidi que iria continuar com o
ritmo de estudos para que na prova do mês de junho eu tentasse novamente a
aprovação.
Acontece que a desmotivação chegou com alguns dias e não diferente da
grande maioria das pessoas, eu passei a desacreditar do meu potencial,
passei a pensar que eu não sabia de nada e que eu nunca iria ser aprovado
nesse exame, pois para ser aprovado muita gente chega a realizar 7 (sete), 8
(oito), 9 (nove) provas.
Essa desmotivação perdurou alguns meses e então eu tomei uma decisão,
que iria tentar a aprovação do exame de ordem do mês de junho de 2019, só
que com uma condição, eu não iria abrir mão das coisas e iria fazer a prova
sem nenhuma pressão.
Eu fiz a minha inscrição, tentei por várias vezes retomar os estudos e não
conseguia colocar ritmo duradouro.
Até que certo dia eu estava pesquisando banco de questões para o exame de
ordem e eu encontrei um livro de questões na internet chamado: Como
Passar na OAB - 5.000 questões de Wander Garcia.
Esse livro me ajudou bastante, porque eu não estava com motivação para
assistir novamente aulas com 04 (quatro) horas de duração e a didática do
livro é muito bacana porque você vai realizando as questões e ao lado tem a
resposta com comentário.
Segue a imagem do livro:
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Então desde já, indico que você adquira esse livro e concilie os estudos de questões
com vídeo aula do curso que você optar.
Outra dica que posso trazer que me ajudou muito, foi pesquisar na época os artigos
que mais caem no exame de ordem.
Existem sites, blogs, perfis no Instagram que possuem esses artigos, basta
pesquisar no Google que aparece.
Não coloquei aqui os artigos pelos quais estudei e nem muito menos os artigos
atualizados desse ano porque a minha intenção com a confecção desse E-book é
ajudar a você conseguir a aprovação no exame de ordem, independente do ano de
leitura e esses artigos são atualizados todos os anos.
Esses artigos que mais caem me ajudou a estudar na lei seca alguns assuntos que
eu não dominava, assim eu decidi realizar a leitura desses artigos nos quinze dias
que antecediam a prova, conciliando com o livro das questões e também a Revisão
Turbo que ocorre na semana da prova transmitida de forma gratuita no canal
CEISC no YouTube.
No momento da realização da minha prova que consegui a tão sonhada aprovação,
não diferente da outra, eu estava calmo (isso ajuda muito), me alimentei com duas
horas de antecedência do início da prova, levei biscoito de chocolate, goma de
mascar (chiclete) e água mineral.
A minha aprovação na primeira fase veio no dia 30 de junho de 2019 e naquele
momento que eu estava conferindo o gabarito preliminar, ao ultrapassar os 40
(quarenta) acertos, a sensação de alivio misturada com a felicidade foi enorme.
Lembrei naquele momento que todo o esforço dedicado para aquela prova do mês
de março que não consegui a aprovação não foi em vão, porque muitas questões
daquela prova que consegui a minha aprovação, somente consegui acertar por conta
da minha dedicação para a prova anterior.
Por mais que fosse distante, como eu tinha estudado bem, os assuntos estavam
fixados na mente.
A realização das questões ajudou bastante também porque além de aprender a
solucionar as questões nível exame de ordem, você vai relembrando os assuntos,
aprendendo novos assuntos e vai deixando tudo mais fresco na memória.
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CONCLUSÃO

Essas dicas que repassei neste E-book foram adotadas por mim para
que eu conseguisse a aprovação no Exame de Ordem da OAB.
Vale deixar claro que existem milhares de métodos para seguir até o
caminho da aprovação no exame de ordem, sendo métodos bastante
eficazes e outros com menos eficácia.
A forma que utilizei pode não ser a melhor forma e mais eficaz, porém
apenas decidi produzir esse E-book porque muita gente me pede dicas
no direct do Instagram, no WhatsApp e até mesmo pessoalmente sobre
as técnicas que eu utilizei para ser aprovado.
Também presenciei nos tempos de faculdade, muitos colegas não
obterem êxito em aprovação e quando eu perguntava quais os métodos
que utilizaram, eram métodos complexos que na minha concepção
dificultavam mais ainda do que ajudavam.
Portanto, o titulo desse E-book diz tudo, alias é a pura verdade quando
tratamos sobre as provas do exame de ordem da OAB.
Você provavelmente conhece alguém que já não sabe quantas provas
vai fazendo e não consegue alcançar a aprovação, pode analisar bem e
tirar as suas conclusões, assim como eu também cheguei na minha
conclusão, de que não adianta investir em métodos complicados, basta
um bom curso destinado para o exame e praticar questões.
Sim, também não poderia esquecer de mencionar sobre a ansiedade
que também fiz questão de expor nesse E-book.
Sabemos que a ansiedade é o mal do século e ela também já me fez
muito mal, mas sabemos também que ela não nos leva a lugar nenhum.
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