
 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 

2º DESAFIO CME 
1º ANOS A/B –ENSINO MÉDIO 

PORTUGUÊS  
 

 Pronomes. 
 

 GEOGRAFIA  
 

 Módulo 18 - População do Brasil. 

LITERATURA  
 

 Barroco. 
 

BIOLOGIA  
 

 Gametogênese 

 Histologia Vegetal 

INGLÊS  
 

 Questions and Tag questions – Text 
comprehension 

 MATEMÁTICA  
 

 Equação modular e exponencial  e 
triângulos.  

ESPANHOL  
 

 Interpretación textual. 

QUÍMICA  
 

 Funções inorgânicas  

 Grandezas químicas 

 

HISTÓRIA  
 

 Expansão marítima 

 Povos pré-cabralianos 

FÍSICA  
 

 Trabalho e Potência 

 Ondas Estacionárias 

 Acústica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 50 questões no total/ 3 questões (espanhol, inglês e literatura)                          

5 questões(física, química, biologia, história, geografia,), 8 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 28/10/2020 (quarta); 

 Horário do desafio: 

- Manhã: 8h às 12h.   

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 –ENSINO MÉDIO 

PORTUGUÊS  
 Interpretação textual; 

 Concordância nominal; 

 Concordância verbal; 

 Regência verbal e nominal; 

 Crase. 

GEOGRAFIA  

 População brasileira 

 Direitos básicos e indicadores sociais 

 Movimentos sociais no Brasil 
 

LITERATURA  
 

 Semana de Arte Moderna (Modernismo 1ª 
fase) 

 Vanguardas europeias. 

BIOLOGIA  

 Genética 

 Cordados 

INGLÊS  

 Expressing purpose and contrast – Future 
Perfect and Future Perfect Continuous 

MATEMÁTICA  

 PFC, FATORIAL, PERMUTAÇÃO, ARRANJO E 
COMBINAÇÃO.  

ESPANHOL  
 

 Interpretación textual. 

QUÍMICA  
 

 Termoquímica e Reações Orgânicas. 

HISTÓRIA  
 
 Livro 3, capítulo 1: Imperialismo. 

 Livro 3, capítulo 2: Primeira Guerra Mundial. 
(Slides utilizados em aula) 

 

FÍSICA  
 

 Estudos dos Gases 

 Circuitos Elétricos 

 Óptica  Geométrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 O desafio será composto com 50 questões no total/ 3 questões (espanhol, inglês e literatura)                          

5 questões(física, química, biologia, história, geografia,), 8 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 28/10/2020 (quarta); 

 Horário do desafio: 

- Manhã: 8h às 12h.   

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 –ENSINO MÉDIO 

PORTUGUÊS  
 Interpretação textual; 

 Sintaxe do período simples: termos da oração             

(análise sintática ); 

 Sintaxe do período composto:período composto por 

coordenação (orações coordenadas) e período 

composto por subordinação ( subordinadas 

adjetivas e subordinadas substantivas );  

 Período composto por subordinação adverbial. 

GEOGRAFIA  
 

 Estudos populacionais 

 Setores da economia 

 Extrativismo 

 O espaço agrário 
 

LITERATURA  
 

 Pré-modernismo 

 2. Vanguardas europeias 

 3. Semana de Arte Moderna (Modernismo 
1ª fase) 

BIOLOGIA  
 CONTEÚDOS (Livro 3 Biologia, 2020) 

 Biotecnologia  

 Gimnospermas e Angiospermas 

INGLÊS 
 Conditional Sentences (zero, first, second, 

third) – Past perfect – Coubtable and 
uncountable nouns ( and expressions used 
with) 

MATEMÁTICA  
 Cones e pirâmides. 

 Sistemas lineares e determinantes. 

 Logaritmo.  

ESPANHOL  
 

 Interpretação textual. 

QUÍMICA  

 Cinética química e isomeria 

HISTÓRIA  
 Primeira República. 

 Imperialismo do Séc. XIX. 

FÍSICA  
 Impulso e Quantidade de Movimento 

 Dilatação Térmica 

 Geradores e Receptores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 O desafio será composto com 50 questões no total/ 3 questões (espanhol, inglês e literatura)                          

5 questões(física, química, biologia, história, geografia,), 8 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 28/10/2020 (quarta); 

 Horário do desafio: 

- Manhã: 8h às 12h.   

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

08. OS ESTUDANTES DO 3º ANO MÉDIO DEVERÃO OPTAR ENTRE O DESAFIO DE INGLÊS E ESPANHOL. 

 


