
 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

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

PORTUGUÊS(ROBEVANIA) 
 Substantivos; 

 Adjetivo uniforme e biforme 

 Numeral; 

 Verbo: conjugações e tempo. 

CIÊNCIAS  

 Tecnologias aplicadas à saúde. Pgs. 280 
à 302. 

INGLÊS (ANDREA) 
 
 SIMPLE PRESENT (livro 4) – Leisure activities  

(275, 276) – Simple Present; regras para he, she, 
it; frases negativas e interrogativas ( 277) 

 
 

MATEMÁTICA (ANNA) 
 

 Frações. 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Lectura e interpretación de texto 

GEOMETRIA(MARCELO) 
 

 Perímetro 

 Área do retângulo e quadrado. 

HISTÓRIA (HERCILIO) 
 Monarquia e República Império Romano 

FÍSICA (JESSIKA) 

 Usinas Hidrelétricas 

D.I. (BRENO) 
 Desafios com sequências 

QUÍMICA(CESAR) 

 Separação de Misturas. 

GEOGRAFIA (CARLISON) 
 

 Livro 3: 
 Capitulo 2- População e trabalho. 

 
 

XADREZ (SÉRGIO) 
 Tipos de empates e roque.  

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 Benefícios do polichinelo. 

 Regras do handebol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recife, 19 de Novembro de 2020. 
 

ORIENTAÇÕES 
01. O DESAFIO SERÁ REALIZADO APENAS PARA OS ALUNOS QUE NÃO FIZERAM A FEMAC. 

02.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.  

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

04. 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). 

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

06. 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. 

07.O desafio será realizado no dia 25/11/2020 (quarta); 

 Horário do desafio: 

Tarde: 14h às 17h. 

08. No dia do desafio haverá aula normal. 

 



 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

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

PORTUGUÊS (ADRIANA) 
 Pronomes possessivos 

 Pronomes demonstrativos 

 Pronomes indefinidos 

 Pronomes relativos 

 Verbos: conjugações , tempos e modos. 

CIÊNCIAS (KLEBESON) 
 

 Cadeia e teia alimentar. 

INGLÊS (ANDREA) 
 

 LIVRO 3 – Giving and asking girections (353) – 
Embedded questions (356) 

MATEMÁTICA (LUCIANO) 
 

 Razão e proporção. 

GEOMETRIA(MARCELO) 
 

 Relação de Euller  

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Lectura e interpretación de texto 

FÍSICA (JESSIKA) 
 

 Acústica 

HISTÓRIA (TALYSSON) 
 

 Ocupação holandesa no Brasil; 

 Sociedade colonial açucareira e mineradora. 

QUÍMICA 

 Atômistica 

GEOGRAFIA (CARLISON) 
 
 Livro 3 

 Capitulo 2- Matriz energética 

XADREZ (SÉRGIO) 
 Xeque pastor. 

 Roque maior. 

 Roque menor. 
 Tipos de empates. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 Benefícios do polichinelo. 

 Regras do handebol. 
D.I. (CAROL BRUNA) 

 Aprendendo a determinar padrões com números. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recife, 19 de Novembro de 2020. 

 

ORIENTAÇÕES 
01. O DESAFIO SERÁ REALIZADO APENAS PARA OS ALUNOS QUE NÃO FIZERAM A FEMAC. 

02.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.  

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

04. 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). 

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

06. 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. 

07.O desafio será realizado no dia 25/11/2020 (quarta); 

 Horário do desafio: 

Tarde: 14h às 17h. 

08. No dia do desafio haverá aula normal. 

 



 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

DESAFIO – FEMAC 
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 genital masculino e feminino. 

INGLÊS (ANDREA) 
 

 LIVRO 3- Adjectives; adverbs, adverbs of manner 
(340,341) – Participal adjectives (343) – Used to 
(345) 

MATEMÁTICA (JAKELINE) 
 

 Inequacões. 

ESPANHOL (CAROL LOPES) 
 

 Lectura e interpretación de texto 

GEOMETRIA (CESAR) 
 

 Capacidade e Volume. 

HISTÓRIA (HERCILIO) 
 Política interna no segundo reinado Política 

externa no segundo reinado. 

FÍSICA (JESSIKA) 
 

 Fontes de Energia 

D.I (CAROL BRUNA) 

 

 LÓGICA SENTENCIAL E PROBLEMAS COM OS 
CONECTIVOS “E”, “OU”, “SE... ENTÃO” E “SE E 
SOMENTE SE”. 

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 Formula do IMC. 

 O agachamento. 

 Benefícios do polichinelo. 

 Regras de handebol 

GEOGRAFIA (CARLISON) 
 Livro 3: 

 Capitulo 2 - Tensões e conflitos 
 

QUÍMICA (ANDERSON) 

 Semelhanças Atômicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Recife, 19 de Novembro de 2020. 
 

ORIENTAÇÕES 
01. O DESAFIO SERÁ REALIZADO APENAS PARA OS ALUNOS QUE NÃO FIZERAM A FEMAC. 

02.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.  

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

04. 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). 

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

06. 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. 

07.O desafio será realizado no dia 25/11/2020 (quarta); 

 Horário do desafio: 

Tarde: 14h às 17h. 

08. No dia do desafio haverá aula normal. 

 



 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

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

 

PORTUGUÊS (DANIELY) 
 

 Concordância verbal e orações subordinadas 
adverbiais. 

MATEMÁTICA (LUCIANO) 
 

 Estatística e probabilidade 

INGLÊS (ANDREA) 
 

 LIVRO 4- Inventors and inventions - Passive voice 

GEOMETRIA(ANTONIO) 
 

 Razões trigonométricas no triângulo retângulo 

ESPANHOL (ELTON) 

 Lectura e interpretación de texto 

QUÍMICA(ANDERSON) 
 

 Funções Inorgânicas 

HISTÓRIA (TALYSSON) 
 

 Ditadura Civil-militar no Brasil; 
 Processo de redemocratização. 

FÍSICA (JESSIKA) 
 

 Óptica Geométrica 

GEOGRAFIA (CARLISON)  
 Europa I  

 Aspectos naturais 

 Aspectos humanos 

 Europa II 

 Aspectos econômicos 

 Tensões e conflitos 

EDUCAÇÃO FÍSICA (SÉRGIO) 
 

 Formula do IMC. 

 O agachamento. 

 Benefícios do polichinelo. 
 Regras de handebol 

BIOLOGIA (PHELIPE) 
CONTEÚDOS (Livro 3 e 4 Biologia do SAE Digital – 2020 

 Fluxo de energia e matéria nos ecossistemas (Livro 3) 

 A ação do homem no ambiente (Livro 3) 

 Ciclos Biogeoquímicos (Livro 4) 

D.I (CAROL BRUNA) 
 

 CONJUNTOS: NÚMEROS NATURAIS, 
OPERAÇÕES E QUESTÕES DE CONCURSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, 19 de Novembro de 2020. 

ORIENTAÇÕES 
01. O DESAFIO SERÁ REALIZADO APENAS PARA OS ALUNOS QUE NÃO FIZERAM A FEMAC. 

02.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.  

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

04. 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). 

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

06. 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. 

07.O desafio será realizado no dia 25/11/2020 (quarta); 

 Horário do desafio: 

Tarde: 14h às 17h. 

08. No dia do desafio haverá aula normal. 

 


