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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 para 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 2020.1 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 15 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 

de 2020; 

d) Caso seja aprovado no Processo Seletivo, matricular-se 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 

 

22/03/2020 - 8h às 12h30min Prova Objetiva 

23/03/2020 Divulgação do Gabarito 

03/04/2020 Publicação com os nomes dos aprovados na Prova objetiva 

07/04/2020 até 14/04/2020 Convocação para entrevistas 

15/04/2020 até 30/04/2020 Entrevistas individuais 

06/05/2020 Resultado final 

 
 

4.2 Local 

 
Para as unidades dentro do RJ, a prova será realizada na unidade do Elite Rede de Ensino 

Madureira 1 (Rua Domingos Lopes, 614, Madureira); e as entrevistas serão realizadas (i) 

no CDAAP (Rua Dona Clara, 39, Madureira); 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 MIL MAIS 
 

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 IME-ITA/ IME-ITA Curso Livre 
 

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 – 3° BIOMÉDICAS/ BIOMÉDICAS Curso Livre 
 

Interpretação e compreensão textuais; tópicos de estilística, discurso e comunicação: 

modalização, funções da linguagem, figuras de linguagem, estratégias argumentativas; 

tópicos de sintaxe e reconhecimento de classes de palavras. 
 
 

• FÍSICA – 2ª SÉRIE MIL MAIS 
 

• Cinemática escalar 

• Dinâmica retilínea 

• Calorimetria 

• Eletrodinâmica 

• Lentes 

• Ondulatória 

 
 

• FÍSICA – 3ª SÉRIE IME-ITA/ IME-ITA Curso Livre 
 

• Eletrodinâmica 

• Fenômenos ondulatórios 

• Calorimetria 

• Hidrostática 

• Gravitação 

• Quantidade de movimento 

• Estática 

• Energia 
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• FÍSICA – 3° SÉRIE BIOMÉDICAS/ BIOMÉDICAS Curso Livre 

 

 

• Eletrodinâmica 

• Fenômenos ondulatórios 

• Calorimetria 

• Hidrostática 

• Gravitação 

• Quantidade de movimento 

• Trabalho da força elétrica 

• Energia 

 
QUÍMICA – 2ª SÉRIE MIL MAIS 
 

• 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 IME-ITA/ IME-ITA Curso Livre 
 

• 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). 

 

• QUÍMICA – 3ª BIOMÉDICAS/BIOMÉDICAS Curso Livre 

 

• 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 MIL MAIS 
 

• 1.Teoria elementar dos conjuntos: subconjuntos, união, intersecção, diferença, 
complementar. Conjuntos numéricos e as operações fundamentais. Dízimas. Noções de 
divisibilidade. 

• 2. Progressões aritméticas e progressões geométricas: propriedades, soma dos termos 
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de uma progressão geométrica infinita.  

• 3. Funções: funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras; funções pares, ímpares e 
periódicas; funções composta e inversa. Funções logaritmo e exponencial: definições e 
propriedades. Equações e inequações logarítmicas e exponenciais.  

• 4. Polinômios: conceito, grau e propriedades fundamentais; operações, fatorações e 
produtos notáveis; raízes; teorema fundamental da álgebra.  

• 5. Equações algébricas: definição, raiz, multiplicidade e número de raízes; 
transformações aditiva e multiplicativa; equações recíprocas; relação entre coeficientes e 
raízes. Raízes reais e complexas.  

• 6. Combinatória: problemas de contagem; arranjos, permutações e combinações 
simples; binômio de Newton. Probabilidade e espaços amostrais; probabilidade 
condicional e eventos independentes.  

• 7. 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.  

• 8. 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.  

 
 
MATEMÁTICA – 3ª SÉRIE IME-ITA/ IME-ITA Curso Livre 

 
• Produtos notáveis e fatoração. 

• 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. 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.  

• 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.  

 

• MATEMÁTICA – 3ª SÉRIE BIOMÉDICAS/ BIOMÉDICAS Curso Livre 

 

• Sistema métrico decimal; operações fundamentais; razões e proporções; porcentagem; 
divisibilidade. 

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

• Progressões aritméticas e progressões geométricas: propriedades, soma dos termos de 
uma progressão geométrica infinita.  

• Funções logaritmo e exponencial: definições e propriedades. Equações e inequações 
logarítmicas e exponenciais.  
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• Combinatória: problemas de contagem; arranjos, permutações e combinações simples; 
binômio de Newton. Probabilidade e espaços amostrais; probabilidade condicional e 
eventos independentes; experimentos binomiais. 

• 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 MIL MAIS 
 

• Text Interpretation – Genitive Case – Adjectives – Conditionals – Articles - Tag Question 
 

• INGLÊS – 3ª SÉRIE IME-ITA/ IME-ITA Curso Livre 
 

• Text Interpretation – Vocabulary and Synonyms – Pronouns – Conditional Sentences – Verb 
Usage – Linking Words 

 
 

5.1.3 : Apenas para os candidatos que farão o Processo Seletivo CDAAP – Medicina: 
 

• BIOLOGIA – 3ª SÉRIE BIOMÉDICAS/ Curso Livre Biomédicas 
 

• Fisiologia comparada e evolução 

• Reprodução humana 

• Ecologia 

• Vírus 

• Composição química dos alimentos 

• Transporte através da membrana 

 
 

 
6 – Do Resultado Final 

 
Será publicado, no dia 06/05/2019, nas unidades do Elite Rede de Ensino, os nomes dos 
aprovados no processo seletivo CDAAP 2020.1 


