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MANUAL DO PROCESSO SELETIVO 

INFORMAÇÕES PARA O CONCURSO 

1 – O Que é o CDAAP; 

2 – Das vagas; 

3 – Como fazer a inscrição; 

3.1 – Das condições para a inscrição; 

4 – Das etapas do concurso e cronograma; 

5 – Das provas escritas objetivas e discursivas; 

6 – Do resultado final. 

 

 

1 – O que é o Centro de Desenvolvimento de Alunos de Alta Performance (CDAAP)? 

 
É a unidade residencial do ELITE rede de Ensino que visa reunir alunos com aspirações 

extraordinárias, focados em resultados oriundos do Rio de Janeiro e de outros estados do 

Brasil, a fim de proporcionar um ambiente saudável de cooperação, fraternidade e imersão nos 

estudos. 

 
A infraestrutura e os serviços incluem: 

 

 Quarto masculino e feminino isolados; 

 Ambientes climatizados; 

 Salas de estudo; 

 Limpeza do ambiente; 

 Alimentação: Café da manhã; almoço; lanche da tarde e jantar (orientados por 
nutricionistas); 

 Acompanhamento psicopedagógico; 

 Acompanhamento direcionado; 

 Monitoria exclusiva. 

 
 

2 – Das Vagas 
 

O Processo Seletivo do CDAAP 2020 destina-se ao preenchimento das vagas para meninos e 
meninas de todo o Brasil.  

 
 

3 – Das Inscrições 
 

A inscrição é obrigatória para todos os candidatos e deverá ser feita das seguintes formas: 
 
I – Em qualquer unidade do Elite Rede de Ensino; 
II – Através do link disponível no site ensinoelite.com.br; 
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3.1 São condições necessárias à inscrição: 
a) Ser brasileiro(a) nato; 

b) Não ser casado ou não ter constituído união estável; 

c) Ter 16 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 

de 2020; 

d) Estar matriculado na turma “IME-ITA”, “2ª Série Militar” ou “Biomédicas” do Elite Rede 

de Ensino - Unidade Madureira I em 2020, com foco nos concursos do IME, ITA e 

Medicina; 

e) O candidato deverá apresentar, em todas as etapas do Concurso, um documento oficial 

de identificação, original, com fotografia e dentro da validade.  

 

 

4 – Das provas escritas objetivas; 

 

O concurso é constituído das seguintes etapas: 
 
a) Prova escrita: 

I - para os alunos que farão o Processo Seletivo CDAAP – IME-ITA: objetiva de Matemática, 
Português, Física, Química e Inglês. 
 
II - para os alunos que farão o Processo Seletivo CDAAP – Medicina: objetiva de 
Matemática, Português, Física, Química e Biologia. 
 

b) Entrevista: 

 
* A entrevista tem apenas caráter eliminatório. 

 
4.1 Cronograma 

 

26/10/2019 - 8h às 12h30min Prova Objetiva 

28/10/2019 Divulgação do Gabarito 

04/11/2019 Publicação com os nomes dos aprovados na Prova objeta 

05/11/2019 até 08/11/2019 Convocação para entrevistas 

11/11/2019 até 15/11/2019 Entrevistas individuais 

20/11/2019 Resultado final 

 
 

4.2 Local 

 
Para as unidades dentro do RJ, a prova e as entrevistas serão realizadas (i) na unidade 

Madureira I (Rua Domingos Lopes, 614, Madureira); ou (ii) na Central Pedagógica (Av. 

Das Américas, 4.200 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - Centro Empresarial Barra 

Shopping – Edifício París, Bloco 09 – ALA B/301). 

 

4.3 Para as Unidades Fora do RJ 

 

Será disponilizado um link no site oficial do Elite Rede de Ensino para que o aluno faça a 

inscrição online e dirija-se à unidade do Elite mais próxima para realizar o processo seletivo, 

no mesmo dia e horário de realização da cidade do Rio de Janeiro. 
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5 – Das provas escritas 
 
Modelo da prova: 

 
 Processo Seletivo CDAAP – IME-ITA: 30 Questões objetivas (6 de Matemática, 6 de 
Português, 6 de Física, 6 de Química e 6 de Inglês). 
 
Processo Seletivo CDAAP – Medicina: 30 Questões objetivas(6 de Matemática, 6 de Português, 
6 de Física, 6 de Química e 6 de Biologia). 
 
 
 
          5.1 Conteúdo programático: 
 

5.1.1: Para todos os candidatos: 
 

 

 PORTUGUÊS – 2ª SÉRIE 
 

- Interpretação e compreensão textuais. 

- Tópicos de estilística, discurso e comunicação: modalização, figuras de linguagem, estratégias 

argumentativas. 

- Morfossintaxe tradicional: sintaxe do período simples e composto, reconhecimento de classes e 

de valores semânticos. 

 
 

 PORTUGUÊS – 3ª SÉRIE 
 

- Interpretação e compreensão textuais. 

- Tópicos de estilística, discurso e comunicação: modalização, funções da linguagem, recursos 

expressivos da língua, figuras de linguagem, estratégias argumentativas. 

- Morfossintaxe tradicional: sintaxe do período simples e composto, reconhecimento de classes e 

de valores semânticos. 

 

 

 FÍSICA – 2ª SÉRIE 
 

- Calorimetria: Calor sensível. 

- Cinemática escalar: Movimentos verticais sob a ação da gravidade, lançamento oblíquo. 

- Eletrodinâmica: Associação de resistores, potência elétrica, valores nominais. 

- Dilatação térmica: Dilatação de líquidos. 

- Termometria: Relação entre escalas termométricas. 

- Dinâmica em movimentos retilíneos e curvilíneos: Análise de sistemas acelerados. 

 
 

 FÍSICA – 3ª SÉRIE 
 

- Calorimetria: processos de transmissão de calor. 

- Termodinâmica: Gases ideais e suas características, transformações gasosas particulares. 

- Óptica geométrica: Lentes delgadas, relação de Gauss, equação de Halley, justaposição de 

lentes. 

- Eletrostática: Capacitor de placas planas e paralelas, campo elétrico uniforme. 

- Eletrodinâmica: Geradores e receptores, circuitos elétricos. 

- Eletromagnetismo: Força magnética, regra da mão direita. 

- Dinâmica: Força centrípeta. 
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 QUÍMICA – 2ª SÉRIE 
 

- Processos de separação de misturas. 

- Evolução dos modelos atômicos. 

- Estados energéticos dos elétrons. 

- Ligações químicas (iônica, covalente e metálica). 

- Geometria molecular e interações intermoleculares. 

- Compostos inorgânicos (ácidos, bases, sais e óxidos). 

- Estudo dos gases. 

- Cálculo estequiométrico (casos gerais, excesso, pureza, rendimento e reações consecutivas). 

 
 

 QUÍMICA – 3ª SÉRIE 
 

- Soluções (medidas de concentração, diluição e mistura de soluções); 

- Termoquímica; 

- Cinética química; 

- Equilíbrio químico (conceitos gerais, deslocamento de equilíbrio, equilíbrio iônico e equilíbrio 

heterogêneo (Kps); 

- Eletroquímica (reações redox, pilhas e eletrólise). 

 
 

 MATEMÁTICA – 2ª SÉRIE 
 

- Médias e suas propriedades. Sistema métrico decimal. 

- Progressões aritméticas e progressões geométricas.  

- Funções: funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras; funções pares, ímpares e periódicas; 

funções composta e inversa; modulares. Funções logaritmo e exponencial: definições e 

propriedades. Equações e inequações logarítmicas e exponenciais.  

- Polinômios: conceito, grau e propriedades fundamentais; operações, fatorações e produtos 

notáveis; raízes; teorema fundamental da álgebra.  

- Equações algébricas: definição, raiz, multiplicidade e número de raízes; transformações 

aditiva e multiplicativa; equações recíprocas; relação entre coeficientes e raízes. Raízes reais e 

complexas.  

- Probabilidade: definição e espaços amostrais; probabilidade condicional e eventos 

independentes.  

- Sistemas lineares: matriz associada a um sistema de equações lineares; resolução e 

discussão de sistemas lineares. 

- Trigonometria: fórmulas de adição, subtração e bissecção de arcos; funções trigonométricas: 

propriedades e relações principais; transformação de soma de funções trigonométricas em 

produtos; equações e inequações trigonométricas.  

- Geometria plana: polígonos, circunferências e círculos; congruência de figuras planas; 

semelhança de triângulos; relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos; 

áreas de polígonos, círculos, coroas e setores circulares.  

- Geometria espacial: retas, planos e suas posições relativas no espaço; poliedros regulares; 

prismas e pirâmides e respectivos troncos; cilindros, cones e esferas; cálculo de áreas e 

volumes. 
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 MATEMÁTICA – 3ª SÉRIE 
 

- Teoria elementar dos conjuntos: subconjuntos, união, intersecção, diferença, complementar.  

- Números complexos: representação e operações nas formas algébrica e trigonométrica, raízes 

complexas, fórmula de Moivre.  

- Progressões aritméticas e progressões geométricas: propriedades, soma dos termos de uma 

progressão geométrica infinita.  

- Funções: funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras; funções pares, ímpares e periódicas; 

funções composta e inversa; modulares. Funções logaritmo e exponencial: definições e 

propriedades. Equações e inequações logarítmicas e exponenciais.  

- Polinômios: conceito, grau e propriedades fundamentais; operações, fatorações e produtos 

notáveis; raízes; teorema fundamental da álgebra.  

- Equações algébricas: definição, raiz, multiplicidade e número de raízes; transformações aditiva e 

multiplicativa; equações recíprocas; relação entre coeficientes e raízes. Raízes reais e complexas.  

- Combinatória: problemas de contagem; arranjos, permutações e combinações simples; binômio 

de Newton. Probabilidade e espaços amostrais; probabilidade condicional e eventos 

independentes.  

- Matrizes: operações, propriedades, inversa. Determinantes e propriedades. Matriz associada a 

um sistema de equações lineares; resolução e discussão de sistemas lineares.  

- Trigonometria: fórmulas de adição, subtração e bissecção de arcos; funções trigonométricas: 

propriedades e relações principais; transformação de soma de funções trigonométricas em 

produtos; equações e inequações trigonométricas.  

- Geometria analítica: coordenadas cartesianas; distância entre pontos; equações da reta, 

paralelismo e perpendicularismo, ângulo entre retas, distância de um ponto a uma reta; equação 

da circunferência, tangentes a uma circunferência, intersecção de uma reta a uma circunferência; 

elementos principais e equações da elipse, hipérbole e parábola; lugares geométricos e 

interpretações de equações de 2°grau.  

- Geometria plana: polígonos, circunferências e círculos; congruência de figuras planas; 

semelhança de triângulos; relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos; áreas 

de polígonos, círculos, coroas e setores circulares.  

- Geometria espacial: retas, planos e suas posições relativas no espaço; poliedros regulares; 

prismas e pirâmides e respectivos troncos; cilindros, cones e esferas; cálculo de áreas e volumes. 

 
 
5.1.2: Apenas para os candidatos que farão o Processo Seletivo CDAAP – IME-ITA: 
 
 

 INGLÊS – 2ª SÉRIE 
 
- Text Interpretation. 

- Phrasal Verbs. 

- Conditional Sentences. 

- Linking Words. 

- Tag Questions. 

 
 

 INGLÊS – 3ª SÉRIE 
 
- Text Interpretation. 

- Phrasal Verbs. 

- Prepositions. 

- Conditional Sentences. 

- Verbs. 

- Linking Words. 
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5.1.3: Apenas para os candidatos que farão o Processo Seletivo CDAAP – Medicina: 
 

 BIOLOGIA – 3ª SÉRIE 

- Biomoléculas e células: estrutura, função e integração. Princípios básicos do metabolismo 

celular. 

-  Sistemas: fisiologia e integração funcional entre os sistemas humanos. 

- Diversidade da vida: grandes grupos de seres vivos. Sistemática, evolução, estratégias 

reprodutivas e importância. 

- Origem da vida e evolução. 

- Princípios básicos da hereditariedade: concepções mendelianas e pós-mendelianas. 

- Saúde e higiene: nutrição, principais doenças transmissíveis e noções de higiene. 

- Ecologia. 

 

 

 
 

6 – Do Resultado Final 
 

Será publicado, no dia 20/11/2019, nas unidades do Elite Rede de Ensino, os nomes dos 
aprovados no processo seletivo CDAAP 2020. 

 


