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SOBRE A OBRA

Sempre que nosso cérebro recebe informações, ele as classifica ao extremo e as armazena em uma série de “caixinhas”.

O problema é que os livros técnicos em geral apresentam aos leitores textos extremamente compridos e pouco classi-
ficados, o que faz com que a leitura, além de árida, exija da mente classificações em tempo real e posterior organização 
disso tudo no cérebro.

Por conta disso você demora muito tempo para estudar, não consegue classificar tudo o que lê e acaba sem organizar 
isso tudo no cérebro, deixando a maior parte das informações soltas e perdidas, o que faz com que elas sejam esqueci-
das em pouco tempo.

Imagine agora um livro que já organizasse todas essas informações exatamente da forma como a sua mente e o seu 
cérebro funcionam.

Um livro assim certamente multiplicaria a velocidade dos seus estudos e também garantiria que todas as informações 
estudadas ficariam organizadas no cérebro.

Pois é. Pela primeira vez você tem à disposição um livro com todas as disciplinas do Exame de Ordem, num volume só, 
elaborado exatamente da forma como a sua mente e o seu cérebro aprendem mais, que é pela forma de “Mapas Mentais”.

Com esse livro a sua velocidade de estudo e o seu nível de compreensão e retenção serão levados ao extremo, o que 
certamente fará diferença para a sua aprovação no Exame de Ordem.

O material foi elaborado em Mapas Mentais classificados e esquematizados ao extremo, e ainda conta com variadas 
cores (para ajudar na fixação das informações) e uma série de alertas e destaques (como “Cuidado”, “Atenção”, “Dica”, 
“Tradução”, “Jurisprudência”, “Exemplo” etc.), tudo de modo a fazer você aprender e reter o aprendizado da forma mais 
efetiva possível.

Ha também campos em branco em cada Mapa Mental, permitindo que você faça anotações complementares, de modo 
a tornar cada mapa ainda mais personalizado e perfeito para os seus estudos.

Portanto, ao usar os Mapas Mentais você terá maior velocidade de leitura, melhor organização das ideias, melhor re-
tenção da informação e ainda mais vontade de estudar, pois é muito mais agradável, lúdico e eficaz estudar por Mapas 
Mentais do que por textos longos, discursivos e pouco classificados.

Agora é com você: estude firme e com disciplina pelo livro “Exame da OAB MapaMentalizado” e garanta a sua aprovação 
no Exame de Ordem.

Um grande abraço!

Prof. Wander Garcia e Prof. Renan Flumian
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em Exame de Ordem do país. Confira seu currículo:

É Doutor, Mestre e Graduado em Direito pela 
PUC/SP • É professor universitário e de cursos 
preparatórios para Concursos e Exame de Or-
dem, tendo atuado nos cursos LFG e DAMÁSIO. 
Neste foi Diretor Geral de todos os cursos pre-
paratórios e da Faculdade de Direito • Foi diretor 
da Escola Superior de Direito Público Municipal 
de São Paulo • É um dos fundadores da Edito-
ra Foco, especializada em livros jurídicos e para 
concursos e exames • É autor best seller com mais 
de 50 livros publicados na qualidade de autor, 
coautor ou organizador, nas áreas jurídica e de 
preparação para concursos e exame de ordem. 
Já vendeu mais de 1,5 milhão de livros, dentre os 
quais se destacam “Como Passar na OAB”, “Como 
Passar em Concursos Jurídicos”, “Exame de Or-
dem Mapamentalizado” e “Concursos: O Guia 
Definitivo” • É também advogado desde o ano de 
2000 e foi procurador do município de São Paulo  
por mais de 15 anos • É Coach Certificado, com 
sólida formação em Coaching pelo IBC e pela In-
ternational Association of Coaching.
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cos e o Exame de Ordem.

NOVIDADES
SHORT VIDEOS 
Vídeos de curta duração com 
dicas de TEMAS SELECIONADOS 
desta obra. 
Acesse o link: www.editorafoco.
com.br/short-videos

ATUALIZAÇÃO em PDF ou VÍDEO 
Acesse o link: www.editorafoco.
com.br/atualizacao
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Você está recebendo, GRATUITAMENTE, um fragmento da obra da  
Editora Foco, para dar início aos seus estudos.

Este conteúdo não deve ser divulgado, pois tem direitos reservados à 
editora, constituindo-se uma cortesia a título de motivação aos seus 
estudos.

Faz-se necessário evidenciar que tal fragmento não representa a totali-
dade de uma obra ou disciplina.

A obra, na sua totalidade, poderá ser adquirida no site da Editora Foco:

www.editorafoco.com.br

Bons estudos!

Editora Foco
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APRESENTAÇÃO

Sempre que nosso cérebro recebe informações, ele as classifica ao extremo e as armazena em uma 
série de “caixinhas”. 

O problema é que os livros técnicos em geral apresentam aos leitores textos extremamente compri-
dos e pouco classificados, o que faz com que a leitura, além de árida, exija da mente classificações 
em tempo real e posterior organização disso tudo no cérebro. 

Por conta disso você demora muito tempo para estudar, não consegue classificar tudo o que lê e 
acaba sem organizar isso tudo no cérebro, deixando a maior parte das informações soltas e perdidas, 
o que faz com que elas sejam esquecidas em pouco tempo. 

Imagine agora um livro que já organizasse todas essas informações exatamente da forma como a sua 
mente e o seu cérebro funcionam. 

Um livro assim certamente multiplicaria a velocidade dos seus estudos e também garantiria que 
todas as informações estudadas ficariam organizadas no cérebro.

Pois é. Pela primeira vez você tem à disposição um livro com todas as disciplinas do Exame de Or-
dem, num volume só, elaborado exatamente da forma como a sua mente e o seu cérebro aprendem 
mais, que é pela forma de “Mapas Mentais”. 

Com esse livro a sua velocidade de estudo e o seu nível de compreensão e retenção serão levados ao 
extremo, o que certamente fará diferença para a sua aprovação no Exame de Ordem.

O material foi elaborado em Mapas Mentais classificados e esquematizados ao extremo, e ainda 
conta com variadas cores (para ajudar na fixação das informações) e uma série de alertas e des-
taques (como “Cuidado”, “Atenção”, “Dica”, “Tradução”, “Jurisprudência”, “Exemplo” etc.), tudo 
de modo a fazer você aprender e reter o aprendizado da forma mais efetiva possível. 

Ha também campos em branco em cada Mapa Mental, permitindo que você faça anotações com-
plementares, de modo a tornar cada mapa ainda mais personalizado e perfeito para os seus estudos. 

Portanto, ao usar os Mapas Mentais você terá maior velocidade de leitura, melhor organização das 
ideias, melhor retenção da informação e ainda mais vontade de estudar, pois é muito mais agradável, 
lúdico e eficaz estudar por Mapas Mentais do que por textos longos, discursivos e pouco classifi-
cados. 

Agora é com você: estude firme e com disciplina pelo livro “Exame da OAB MapaMentalizado” e 
garanta a sua aprovação no Exame de Ordem. 

Um grande abraço! 

Prof. Wander Garcia 
Prof. Renan Flumian





5EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO 

1.Ética Profissional - Arthur Trigueiros
 
2.Direito Constitucional - Bruna Vieira e Tony Chalita 

3.Direito Internacional - Renan Flumian 

4.Direito Empresarial - Henrique Subi 

5.Direito do Consumidor - Wander Garcia 

6.Direito Civil - Wander Garcia 

7.Direito Processual Civil - Luiz Dellore 

8.Direito Administrativo - Wander Garcia 

9.Direito Tributário - Robinson Barreirinhas 

10.Direito do Trabalho - Hermes Cramacon 

11.Direito Processual do Trabalho - Hermes Cramacon  

12.Direito Ambiental - Wander Garcia 

13.Direito da Criança e do Adolescente - Eduardo Dompieri e Lucas Corradini 

14.Direito Penal - Arthur Trigueiros 

15.Direito Processual Penal - Marcio Pereira, Fernando Leal Neto e Lucas Corradini 

16.Direitos Humanos - Renan Flumian 

17.Filosofia do Direito - Renan Flumian

18.Novas Disciplinas Previstas para 2019 - ONLINE
- Acesse as novas disciplinas no link: www.editorafoco.com.br/atualizacao

07

39

79

95

129

141

183

233

285

327

363

397

407

419

465

513

531

SUMÁRIO

Exame da OAB
M A P A M E N T A L I Z A D O





7EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO 



8 EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO



9EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO 



10 EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO



11EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO 



12 EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO



13EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO 



14 EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO



15EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO 



16 EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO



17EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO 



18 EXAME da OAB • MAPAMENTALIZADO


	EXAME OAB MAPAMENTALIZADO 2ed_degustacao
	DEGUSTACAO_17X24



