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Índice

AULA INAUGURAL

MÓDULO 01: ESTRATÉGIAS DE ESTUDO PARA A PROVA SUBJETIVA. “NÃO SEI NEM POR
ONDE COMEÇAR!”

AULA 01. Os quatro possíveis cenários de estudo para a prova subjetiva:

i. “Ainda não passei na segunda fase, mas quero me preparar. E agora?”

ii. “Vou fazer objetiva e discursiva no mesmo final de semana, e agora?”

iii. “Primeira vez na segundona, e agora?”

iv. “Sempre passo na primeirona, mas rodo na segundona...e agora?”

AULA 02. Quer estudar simultaneamente para as fases objetiva e subjetiva? Então, cuidado
com isso!

AULA 03. A mudança de paradigma

i. As novas premissas metodológicas da etapa discursiva

ii. Os novos pontos de cuidado

iii. A inversão de barreiras

AULA 04. Reflexões e Técnicas para mapear estrategicamente o edital e otimizar a
elaboração do novo cronograma de estudos com ênfase na 2ª fase

AULA 05. Reconhecendo meu “núcleo essencial” de estudo.

AULA 06. Reconhecendo meus pontos de deficiência e alinhando meu cronograma de
estudos.

AULA 07. As varreduras do sucesso!

AULA 08. Como estudar doutrina e jurisprudência para a etapa subjetiva?

AULA 09. Cenários de tensão na preparação

i. Não sei as disciplinas

ii. Falta a definição da data

iii. Não sei o número de questões

iv. Não sei o número de linhas

MÓDULO 02: ENTENDENDO COMO FUNCIONA A ETAPA DISCURSIVA. “O QUE DEVO SABER
SOBRE A ETAPA DISCURSIVA?”

AULA 01. Perfis de prova e os desdobramentos que você precisa conhecer para modular sua
estratégia de estudo.

i. Banca Profissional

ii. Banca Própria

iii. Como fazer JURIMETRIA da banca?

AULA 02. Tipologias de questões. Conheça as tipologias básicas e aprenda a identificar o
cerne das questões.



AULA 03. Gestão de Tempo.

i. Gestão pré-prova

ii. Gestão durante a prova

iii. Como adotar postura de sacrifício e fazer realinhamentos durante a prova?

AULA 04. Gestão de Espaço. Aprenda a não perder pontos por falta de espaço!

AULA 05. A importância do treino manuscrito e cronometrado. Conheça as diferenças entre
Treinamento e Simulação.

MÓDULO 03: ENTENDENDO COMO FUNCIONA A MENTE DOS EXAMINADORES. “O QUE
DEVO SABER SOBRE OS EXAMINADORES?”

AULA 01. Prova estilo CHECK LIST x Prova SUBJETIVA REAL

AULA 02. Prova subjetiva: uma relação entre pessoas. Como capturar a máxima atenção do
seu examinador?

AULA 03. Quanto eu preciso saber sobre os examinadores?

AULA 04. O temido “método comparativo”. Estratégias que o examinador pode seguir na
hora de corrigir as provas.

AULA 05. Conheça as principais técnicas de elaboração de enunciados e saiba como se
comportar diante do perfil do seu examinador.

MÓDULO 04: A PROVA SUBJETIVA: DICAS, TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO DE
PROVA. “COMO EVITAR A PERDA E GARANTIR O ACRÉSCIMO DE PONTOS?”

(BLOCO 01 - )

AULA 01. Garantindo pontos extras na parte formal

i. Letra (aprender a modular o tamanho da letra é essencial)

ii. Margem

iii. Unidades métricas de informação (Paragrafação)

(BLOCO 02. Técnicas para encantar o examinador e garantir pontos extras na parte material)

AULA 02.1. Os 3 vetores básicos que todo candidato deve saber.

AULA 02.2. Como ser um bom gestor de conteúdo?

i. O vetor “seleção”

ii. O vetor “alocação”

iii. Técnica de Agrupamento: basta uma vez para o espelho!

iv. O famigerado “ciclo de retorno”

AULA 02.3. A importância do brainstorm e da técnica de reflexões preliminares

AULA 02.4. Como escolher os cortes temáticos certos?

AULA 02.5. O texto nasce para ser progressivo!

AULA 02.6. Como fazer uma introdução matadora?

AULA 02.7. Técnica de análise de cenário jurisprudencial



(BLOCO 03. - Técnicas de blindagem e aumento de pontuação)

AULA 03.1. Como devo escrever quando a questão apresentar subtópicos?

AULA 03.2. Como proceder se a posição do STJ/STF for contrária ao entendimento da banca
ou da carreira?

AULA 03.3. Como citar doutrinador?

AULA 03.4. Como e quando emitir opinião pessoal? Devo exemplificar?

AULA 03.5. Tirando leite de pedra: pontuando quando você desconhece o tema!

AULA 03.6. Deixei passar algo, e agora?

AULA 03.7. Desenvolver é enrolar? Qual a medida certa da quantidade de linhas escritas?
Ela existe?

MÓDULO 05: A PROVA SUBJETIVA: DICAS, TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS LINGUÍSTICAS.

AULA 01. O mínimo que você precisa saber sobre COESÃO e COERÊNCIA

AULA 02. Texto sem coesão...é corte na pontuação!

AULA 03. Texto sem coerência...é perder para a concorrência!

AULA 04. Estratégias de entrelaçamento textual. Como catalogar e simplificar o uso de
conectivos?

AULA 05. A medida certa do bom vocabulário

i. Evite as falhas de linguagem

ii. Se proteja e fuja das marcas de oralidade e coloquialidade

MÓDULO DE TREINAMENTO AVANÇADO (disponível no formato de correção personalizada
aos alunos do PLANO DIAMANTE)

*Índice sujeito a alterações, com comunicado prévio na Área do Aluno BND.

Aproveite e baixe o e-book gratuito para já ir conferindo dicas que te ajudarão a vencer a 2ª,
encantando ao examinador!
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