
 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

2º DESAFIO CME 
1º ANOS A/B/C/D/E –ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS) 
PORTUGUÊS 

 

 Sinônimos e Antônimos; págs: 98 e 108 

 Ponto-final e vírgula; pág: 124 

 Ponto de interrogação; pág: 132 

 Ponto de exclamação; pág: 140 

 Ortografia: lh; x com som de ch; ce e ci; 

 Interpretação de textual. 

 

MATEMÁTICA 
 

 Cabe mais ou cabe menos. Págs: 120 até 
127; 

 Significados da adição. Págs: 130 até 135; 

 Significados da subtração. Págs: 136 até 
145; 

 A dezena. Págs: 148 até 150; 

 Dezenas exatas. Págs: 162 até 165; 

 Dúzia e meia dúzia. Pág: 153; 

 Material dourado. Págs: 161 até 171; 

 Nosso dinheiro. Págs: 167 e 172; 

 Sequência dos numerais até 250. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recife, 19 de Outubro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES 

01. Verifique, neste caderno, a quantidade de questões referente à sua série/ano. Caso o 

caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao 

aplicador da sala.  

02. Leia cuidadosamente cada questão deste desafio e responda-o. 

03.O desafio será composto com 10 questões no total (5 de português e 5 de matemática); 

04. O estudante terá 2 oportunidades para realizar o desafio; 

05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as 

letras A, B, C, D e E. Apenas uma responde corretamente à questão. 

06.O desafio será realizado no dia 26/10/2020 (segunda); 

 Horário do desafio: 

- Manhã: 8h às 11h.  Tarde: 14h às 17h. 

07.No dia do desafio não haverá aula, a sala virtual estará disponível para tirar dúvidas.  

 



 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

2º DESAFIO CME 
2º ANOS A/B/C/D – ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS)  

PORTUGUÊS 
 Travessão e dois-pontos; pág: 114 

 Vírgula; pág; 130 

 Sinônimos; pág: 138 

 Antônimos; pág: 140 

 Substantivo: comum e próprio; págs: 146 e 150 

 Uso da inicial maiúscula; pág: 152 

 Ortografia: r forte, r brando e rr; as, es, is, os, us. 
Págs: 135 e 143 

CIÊNCIAS 
 Relações entre os componentes do ambiente. 

Págs: 72 até 79 

 Os seres vivos se relacionam entre si. Págs: 80 até 
83 

 O ser humano percebe e modifica o ambiente. 
Págs: 86 até 88 

INGLÊS (DOUGLAS) 
 

 UNIDADE 6 - Págs  58 até 61 + 
interpretação (animais selvagens) 

MATEMÁTICA 
 Figuras  geométricas planas  págs.: 132 até 137; 

 Adição com reagrupamento págs.: 186 até 192; 

 Problemas de adição; 

 Medida de comprimento 

HISTÓRIA 
 Unidade 3: 

 Capitulo 1:  

 Memória e história – pág. 72; 

 Tipos de fontes – pág. 73; 

 Fontes históricas e materiais – pág. 74 

 Capítulo 2: 

 Documentos e registros pessoais; - pág. 78; 

 Registros pessoais e de família  - pág. 80; 

 Ouvir e contar histórias: tradições orais – pág. 81 

GEOGRAFIA 
 Unidade 3:  
 Capítulo 1: 
 Diferentes maneiras de se comunicar – pág. 76; 
 Como nos comunicamos? – pág. 77; 
 A comunicação por meio dos símbolos e das cores 

– pág. 78 e 79; 
 A comunicação e a arte – pág. 80; 
 A língua brasileira de sinais – pág. 81; 
 Sistema Braile – pág. 82; 
 Capítulo 2: 
 Os meios de comunicação – pág. 84; 
 Meios de comunicação individuais e meios de 

comunicação coletivos – pág. 85 à 87; 
 Do livro copiado à mão ao livro impresso – pág. 89; 

 Para ler e escrever melhor – pág. 90. 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Interpretação de texto. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (JOYCE) 
 

 Competição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Recife, 19 de Outubro de 2020. 

ORIENTAÇÕES 
01. Verifique, neste caderno, a quantidade de questões referente à sua série/ano. Caso o caderno 

esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da sala.  

02. Leia cuidadosamente cada questão deste desafio e responda-o. 

03. O desafio será composto com 15 questões no total (3 de português, 3 de matemática, 1 de 

inglês, 1 de espanhol, 2 de história, 2 de geografia, 2 de ciências e 1 de educação física). 

04. O estudante terá 2 oportunidades para realizar o desafio; 

05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, 

B, C, D e E. Apenas uma responde corretamente à questão. 

06.O desafio será realizado no dia 26/10/2020 (segunda); 

 Horário do desafio: 

- Manhã: 8h às 11h.  Tarde: 14h às 17h. 

07.No dia do desafio não haverá aula, a sala virtual estará disponível para tirar dúvidas.  

 



 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

2º DESAFIO CME 
3º ANOS A/B/C/D – ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS) 

PORTUGUÊS 
 

 Artigo págs.: 147 até  149; 

 Substantivo: aumentativo e diminutivo. Págs.: 155 

até 159; 

 Adjetivo. Págs.: 165 até  169; 

 Plural das palavras terminadas em l. Págs: 188 até 
191. 

GEOGRAFIA 

 Cuidados com a natureza e seus recursos. 

 As pessoas utilizam recursos da natureza.          

( págs. 96 até 103) 

 Águe: usar bem para ter sempre. ( págs.104 até 

107) 

INGLÊS (DOUGLAS) 
 

 UNIDADE 6 - Págs 58 até  61 + 
interpretação  (lugares da cidade) 

MATEMÁTICA 
 

 Leitura e interpretação de gráficos e tabelas 

 Situações-problemas 

 As ideias da divisão: Repartir igualmente _ 

Págs: 224/225 

 

HISTÓRIA 
 

 Diferentes lugares: Os municípios _ Pág: 108 

 Áreas rurais e urbanas _ Pág: 109 

 O crescimento das cidades _ Págs: 110 e 111 

 

CIÊNCIAS 
 As rochas e o solo. (págs. 98 até 110) 

 O que vemos no céu? 

 Observando o céu de dia. ( págs. 114 até 123) 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Interpretação de texto. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (JOYCE) 
 

 Competição. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recife, 19 de Outubro de 2020. 
 
 
 

ORIENTAÇÕES 
01. Verifique, neste caderno, a quantidade de questões referente à sua série/ano. Caso o caderno 

esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da 

sala.  

02. Leia cuidadosamente cada questão deste desafio e responda-o. 

03. O desafio será composto com 15 questões no total (3 de português, 3 de matemática, 1 de 

inglês, 1 de espanhol, 2 de história, 2 de geografia, 2 de ciências e 1 de educação física). 

04. O estudante terá 2 oportunidades para realizar o desafio; 

05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, 

B, C, D e E. Apenas uma responde corretamente à questão. 

06.O desafio será realizado no dia 26/10/2020 (segunda); 

 Horário do desafio: 

- Manhã: 8h às 11h.  Tarde: 14h às 17h. 

07.No dia do desafio não haverá aula, a sala virtual estará disponível para tirar dúvidas.  

 



 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

2º DESAFIO CME 
4º ANOS A/B/C/D – ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS) 

PORTUGUÊS 
 

 VERBO: PRESENTE,PASSADO, FUTURO. 
Página 208 a 216. 

MATEMÁTICA 
 Expressões numéricas envolvendo as 4 operações 

 Problemas envolvendo divisão 

 Divisores de um número natural 

 Critérios de divisibilidade 

INGLÊS (DOUGLAS) 
 

 UNIDADE 6 - Págs  58 até  61 + 
interpretação (as horas ) 

CIÊNCIAS 
 

 CAP 1: Reconhecer a matéria 

 CAP 2: Transformações físicas da matéria 
 

HISTÓRIA  
 

 Os povos indígenas. Págs: 80 até 85; 

 A diáspora africana. Págs: 88 até 91; 

 Europeus. Págs: 94 até 103 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA (JOYCE) 
 

 Competição. 

GEOGRAFIA 
 Unidade 3  

 Capítulo 2: A formação da população brasileira – 
pág. 92 até 97; 

 Capítulo 3: Os indígenas brasileiros na atualidade 
– pág. 98 até 101; 

 Capítulo 4: Os afrodescendentes na atualidade – 
pág. 102 até 104. 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Interpretação de texto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recife, 19 de Outubro de 2020. 
 
 

 

 

ORIENTAÇÕES 
01. Verifique, neste caderno, a quantidade de questões referente à sua série/ano. Caso o caderno 

esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da 

sala.  

02. Leia cuidadosamente cada questão deste desafio e responda-o. 

03. O desafio será composto com 15 questões no total (3 de português, 3 de matemática, 1 de 

inglês, 1 de espanhol, 2 de história, 2 de geografia, 2 de ciências e 1 de educação física). 

04. O estudante terá 2 oportunidades para realizar o desafio; 

05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, 

B, C, D e E. Apenas uma responde corretamente à questão. 

06.O desafio será realizado no dia 26/10/2020 (segunda); 

 Horário do desafio: 

- Manhã: 8h às 11h.  Tarde: 14h às 17h. 

07.No dia do desafio não haverá aula, a sala virtual estará disponível para tirar dúvidas.  

 



 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

2º DESAFIO CME 
5º ANOS A/B/C/D – ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS) 

PORTUGUÊS  
 

 Adjetivo págs.184 e 185. 

 Adjetivo pátrio págs. 189,190 e 191. 

 Graus do adjetivo págs. 198,199,202 e 203. 

 Numeral págs.214,215,216 e 217. 
 

MATEMÁTICA (MARCELO)  
 

 Máximo divisor comum (mdc). – p. 145 a 147. 

 Mínimo múltiplo comum (mmc). – p. 148 a 150. 

 Problemas envolvendo mdc e mmc.  – p. 151 a 
157. 

INGLÊS (DOUGLAS) 
 

 UNIDADE 6 - Págs  58 até  61  + 
interpretação (verbos – rotina diária) 

CIÊNCIAS 
 

 Cap 2- Do alimento à energia. 

HISTÓRIA 
 Atividades econômicas e tecnológicas na 

antiguidade _ Pág: 100 

 Ciência e tecnologia _ Pág: 102 

 Tecnologia e comércio _ Pág: 103 

 A construção de pirâmides e templos _ Pág: 104 

 Templos da Grécia Anttiga _ Pág: 105 

EDUCAÇÃO FÍSICA (JOYCE) 
 

 Competição. 

GEOGRAFIA 
 

 A evolução tecnológica dos meios de transporte – 

págs. 105 a 113 

 Fontes de energia – págs. 114 a 121 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Interpretação de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recife, 19 de Outubro de 2020. 

ORIENTAÇÕES 
01. Verifique, neste caderno, a quantidade de questões referente à sua série/ano. Caso o caderno esteja 

incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da sala.  

02. Leia cuidadosamente cada questão deste desafio e responda-o. 

03. O desafio será composto com 15 questões no total (3 de português, 3 de matemática, 1 de inglês, 1 de 

espanhol, 2 de história, 2 de geografia, 2 de ciências e 1 de educação física). 

04. O estudante terá 2 oportunidades para realizar o desafio; 

05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, B, C, 

D e E. Apenas uma responde corretamente à questão. 

06. O desafio será realizado no dia 26/10/2020 (segunda); 

 Horário do desafio: 

- Manhã: 8h às 11h.  Tarde: 14h às 17h. 

07. No dia do desafio não haverá aula, a sala virtual estará disponível para tirar dúvidas.  

 


