
 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

2º DESAFIO CME 
6º ANOS A/B/C/D –ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES FINAIS)  

PORTUGUÊS(ROBEVANIA) 
 Flexão de gênero, de número, de pessoa e de 

tempo verbal; 

 Adjetivo: Graus: Comparativo e Superlativo; 

 Locução adjetiva. 

CIÊNCIAS (KLEBESON) 
 

 Os sentidos. 

INGLÊS (ANDREA) 
 
 Asking for and saying what are people wearing – 

Clothes and accessories vocabular – Present 
Continuous questions and short answers 

 

MATEMÁTICA (ANNA) 
 Adição, subtração e multiplicação com frações; 

 Tipos de frações; 

 Frações equivalentes; 

 Simplificação de frações; 

 Comparando frações; 

 Números mistos; 

 Fração de um número. 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Interpretação de texto. 

GEOMETRIA(MARCELO) 
 

 Sólidos geométricos. – p. 129 a 131. 

 Vistas. – p. 134 a 138. 

HISTÓRIA (HERCILIO) 
 Egito- livro 2. 
 Formação de Roma livro 3 

FÍSICA (JESSIKA) 

 Fontes de Energia. 

D.I. (BRENO) 
 Sequências com letras e palavras. 

QUÍMICA(CESAR) 

 Separação de Misturas. 

GEOGRAFIA (CARLISON) 
 

 Unidade 6  população 
 Capitulo 1- população 

 

XADREZ (SÉRGIO) 
 Valores das peças; 

 Promoção do peão. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 Regras dos Futsal; 
 Handebol; Voleibol; Basquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 30 questões no total (1 questão (xadrez, química, física, educação física, 

lógica), 2 questões (geometria, inglês e espanhol) 3 questões (ciências, história, geografia,) e 5 questões 

(português e 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 27/10/2020 (terça); 

 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 
7º ANOS A/B/C –ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES FINAIS) 

PORTUGUÊS (ADRIANA) 
 Pronomes possessivos. 

 Pronomes demonstrativos. 

 Pronomes demonstrativos combinados com 
preposições. 

 Pronomes indefinidos e relativos. 

 Verbos: conjugações,tempos e modos. 

CIÊNCIAS (KLEBESON) 
 

 Relações ecológicas 

INGLÊS (ANDREA) 
 

 Party vocabulary – Possessive adjectives and 
pronouns – Genitive Case 
 

MATEMÁTICA (LUCIANO) 
 

 Sistemas de equações 

GEOMETRIA(MARCELO) 
 

 Poliedros e não poliedros. – p. 103 a 107. 

 Planificações. – p. 108 a 114. 

 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Interpretação de texto. 

FÍSICA (JESSIKA) 
 

 Fenômenos Ondulatórios 

HISTÓRIA (TALYSSON) 
 

 Livro 3, capítulo 1: Povoamento Português. 

 Livro 3, capítulo 2: Africanos no Brasil. 

QUÍMICA 

 Modelos atômicos. 

GEOGRAFIA (CARLISON) 
 
 Unidade 6 - O espaço energético brasileiro 

 Capitulo 1- Recursos energético 

XADREZ (SÉRGIO) 
 Valores das peças; 
 Promoção do peão. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 Regras dos Futsal; 

 Handebol; Voleibol; Basquete. 
D.I. (CAROL BRUNA) 

 Palitos de Fósforo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 30 questões no total (1 questão (xadrez, química, física, educação 

física, lógica), 2 questões (geometria, inglês e espanhol) 3 questões (ciências, história, geografia,) e 

5 questões (português e 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 27/10/2020 (terça); 

 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 

Iº DESAFIO CME 
8º ANOS A/B/C –ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES FINAIS) 

PORTUGUÊS (ADRIANA) 
 Complementos verbais. 

 Objeto direto. 

 Objeto indireto. 

 Pronomes oblíquos na função de objeto. 

 Adjunto adverbial. 

 Vozes verbais. 

CIÊNCIAS (KLEBESON) 
 

 Sistema nervoso 
 Sistema endócrino 

INGLÊS (ANDREA) 
 

 Ajectives of appearance – Adjectives of 
personality – Adjective order – Do(es) / look 
like x Be like Party vocabulary – Possessive 
adjectives and pronouns – Genitive Case 

MATEMÁTICA (JAKELINE) 
 Operações com frações algébricas. 

 Sequências recursivas e não recursivas.  
 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Interpretação de texto. 

GEOMETRIA (CESAR) 
 

 Capacidade e Volume. 

HISTÓRIA (HERCILIO) 
 Unificação da Itália e da Alemanha 
 Imperialismo na Ásia e na África. 

FÍSICA (JESSIKA) 
 

 Introdução à Eletromagnetismo. 

D.I (CAROL BRUNA) 

 

 Sequências Numéricas.  

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 

 Regras dos Futsal; 
 Handebol; Voleibol; Basquete. 

GEOGRAFIA (CARLISON) 
 Unidade 6:  África II 

 Capitulo 1- Aspectos econômicos 
 

QUÍMICA (ANDERSON) 

 Modelos atômicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 30 questões no total (1 questão (química, física, educação física, 

lógica,) 2 questões (inglês e espanhol) 3 questões (ciências, história, geografia, geometria) e          

5 questões (português e 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 27/10/2020 (terça); 

 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 

Iº DESAFIO CME 
9º ANOS A/B/C/D –ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES FINAIS) 

 

PORTUGUÊS (DANIELY) 
 

 Orações subordinadas adverbiais 
 Orações subordinadas adjetivas 

MATEMÁTICA (JAKELINE) 
 

 Medias e gráficos. 

INGLÊS (ANDREA) 
 

 Parallel Structures – Coordinating and 
Subordinating conjunctions 

GEOMETRIA(ANTONIO) 
 

 Relações métricas do triângulo retângulo. 

ESPANHOL (ELTON) 
 Interpretação de texto. 

QUÍMICA(ANDERSON) 
 

 Ácidos e Bases. 

HISTÓRIA (TALYSSON) 
 

 Livro 3, capítulo 2: Populismo no Brasil. 
(Slides utilizados em aula) 
 

FÍSICA (JESSIKA) 
 

 Termologia. 

GEOGRAFIA (CARLISON)  
 

 Unidade 6 - Europa II 

 Capitulo 1- Aspectos econômicos 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 

 Regras dos Futsal; 
 Handebol; Voleibol; Basquete. 

BIOLOGIA (PHELIPE) 
CONTEÚDOS (Livro 3 Biologia do SAE Digital – 2020 

 Fluxo de energia e matéria nos ecossistemas 

D.I (CAROL BRUNA) 
 

 Enigmas: Pirâmides e quadrados mágicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 questões no total (1 questão (educação física, lógica), 2 questões 

(química, física, biologia, geometria, inglês e espanhol) 3 questões (história, geografia) e 5 questões 

(português e 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 27/10/2020 (terça); 

 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.  

 


