
 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

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

PORTUGUÊS(ROBEVANIA) 
 Texto: Leitura e interpretação; 

 Alfabeto; 

 Palavras: Fonemas; 

 Onomatopeia; 

 Onomatopeia nas HQs. 

CIÊNCIAS (KLEBESON) 
 Classificação dos tecidos  

 Os sistemas do corpo humano 

INGLÊS (ANDREA) 
 

School subjects – days of the week – before/after 

MATEMÁTICA (ANNA) 
 Assuntos: problemas envolvendo as 6 operações 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação), MMC (Mínimo Múltiplo 
Comum) e MDC (Máximo Divisor Comum). 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Interpretação textual. 

GEOMETRIA (MARCELO) 
 Segmentos consecutivos e colineares – p. 124. 
 Polígonos – p. 124. 
 Polígonos côncavos e convexos – p. 125. 
 Elementos de um polígonos p . 126. 
 Polígonos regulares – p. 127. 
 Triângulos – p. 127 e 128. 
 Quadriláteros – p. 128 a 137. 

HISTÓRIA (TALYSSON) 
 Capítulo 1 - Grécia: Períodos históricos (págs. 155-164); 

- Grécia: Religião (Livro 2 de História, pág. 169-170); 
- Grécia: Jogos Olímpicos (Livro 2 de História, pág. 171-
172); 
- Grécia: Esparta (Livro 2 de História, pág. 179-182). 

FÍSICA (JESSIKA) 
 Transformação de grandezas (massa, tempo e 

comprimento) 

D.I. (BRENO) 
 Problemas de lógica com palitos 

Problemas de lógica sobre correlacionamentos 

QUÍMICA (CAROL BRUNA) 

 Propriedades especificas 

GEOGRAFIA  
 

 Capitulo 1- Formação da estrutura interna da terra 
 Capitulo 2- Dinâmica climática 

XADREZ (SÉRGIO) 
 Movimentos das peças. 

 Tipos de Empates. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 Membros Superiores e Músculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recife, 03 de Julho 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 21 questões no total (1 questão: xadrez, química, física, educação física, 

lógica, inglês e espanhol, 2 questões: ciências, história, geografia, geometria e 3 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 14/07/2020 (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 
7º ANOS A/B/C –ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES FINAIS) 

PORTUGUÊS (ADRIANA) 
 Número do substantivo 

 Flexão dos substantivos II. 

 Adjetivo. 

 Adjetivos pátrios. 

 Graus do adjetivo. 

CIÊNCIAS (KLEBESON) 
 Sistema cardiovascular 

 Doenças do sistema cardiovascular 

 Sistema respiratório 

 Doenças do sistema respiratório. 

INGLÊS (ANDREA) 
 Professions – modal verbs can/could 

MATEMÁTICA (LUCIANO) 
 

 ESTUDO DAS FRAÇOES 

GEOMETRIA(MARCELO) 
 

 Triângulos – p. 121 a 129. 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Interpretação textual. 

FÍSICA (JESSIKA) 
 

 Óptica Geométrica (introdução, fundamentos e 
aplicações) 

HISTÓRIA (TALYSSON) 
 

 Capítulo 2 (Livro 2) - Ocupação do Oriente e da 
África Ocidental (pág. 163-177). 

QUÍMICA(CAROL BRUNA) 

 Matéria – Propriedades Gerais e Especificas 
e Estados físicos da matéria 

GEOGRAFIA (CARLISON) 
 
 Capitulo 1- Os diferentes usos do espaço rural 

 Capitulo 2- Produção do espaço rural 

XADREZ (SÉRGIO) 
 

 Roque 
 Tipos de empates 

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 

 Membros Superiores e Músculos 
D.I. (CAROL BRUNA) 

 Balança de dois pratos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 03 de Julho 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 21 questões no total (1 questão: xadrez, química, física, educação 

física, lógica, inglês e espanhol, 2 questões: ciências, história, geografia, geometria e 3 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 14/07/2020 (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) 
 Frase 

 Oração  

 Período 

 Sujeito 

 Classificação do sujeito. 

CIÊNCIAS (KLEBESON) 
 Reino plantae ( briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas e angiospermas ) 
 Flor e fruto 

INGLÊS (ANDREA) 
 

 Crime vocabulary – past continuous 

MATEMÁTICA (JAKELINE) 
 Produtos notáveis. 

 Fatoração 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Interpretação textual. 

GEOMETRIA (CESAR) 
 

 Polígonos 

HISTÓRIA (HERCILIO) 
 Capitulo 1: Independência do Brasil e Primeiro 

Reinado. 

 Capítulo 2: Regências. 

FÍSICA (JESSIKA) 
 

 Eletrostática (introdução, princípios e processos de 
eletrização) 

D.I (CAROL BRUNA) 

 

 Problemas de Lógica e Comparação 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 

 Membros Superiores e Músculos. 

GEOGRAFIA  
 Capitulo 1- Colonização e regionalização da 

América 

 Aspectos naturais da América 

QUÍMICA(ANDERSON) 
 

 Misturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Recife, 03 de Julho 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 20 questões no total (1 questão: química, física, educação física, 

lógica, inglês e espanhol, 2 questões: ciências, história, geografia, geometria e 3 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 14/07/2020 (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 substantivas  

MATEMÁTICA (JAKELINE) 
 FUNÇOES DO 1° GRAU E DO 2° GRAU.  

INGLÊS (ANDREA) 
 Zero conditional - first conditional 

GEOMETRIA(ANTONIO) 
 

 Proporção geométrica 

 Teorema de Talles 

 Teorema de Pitágoras 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 PRÉTERITO DEL SUBJUNTIVO 

QUÍMICA(ANDERSON) 
 

 Atomística e distribuição eletrônica 

HISTÓRIA (TALYSSON) 
 

 Era Vargas: O Estado Novo; 
 - O Nazismo e a Segunda Guerra Mundial. 

FÍSICA (BRENO) 
 

 Leis de Kepler, Gravitação e Equilíbrio. 

GEOGRAFIA  
 Aspectos naturais da Ásia 
 Aspectos humanos na Ásia 

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 

 Membros Superiores e Músculos. 

BIOLOGIA (KLEBESON) 
 Origem dos seres vivos e biodiversidade (p. 

262 -280). 

 Abiogênese x Biogênese 

 Evolução química 
 Teorias da evolução: Lamarckismo e Darwinismo 

D.I (CAROL BRUNA) 
 Balança de dois pratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, 03 de Julho 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 22 questões no total (1 questão: educação física, lógica, inglês e 

espanhol, 2 questões: química, física, biologia, história, geografia, geometria e 3 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 14/07/2020 (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.  

 


