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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. According to Spratt, Pulverness and Williams (2010), “Learning styles are the ways in which a 

learner naturally prefers to take in, process and remember information and skills”. Having this is 

mind, which of the alternatives below is the only one that correctly relates the learning styles on the 

left column to their descriptions on the right column? 

I. Visual. 

II. Kinaesthetic  

III. Group. 

IV. Auditory. 

V. Individual. 

  

a. The learner learns best through hearing. 

b. The learner learns best through working alone. 

c. The learner learns best through seeing. 

d. The learner learns best through using the body. 

e. The learner learns best through working with others. 

A) I.a, II.c, III.d, IV.b, V.e. 

B) I.c, II.d, III.e, IV.a, V.b. 

C) I.e, II.a, III.b, IV.c, V.d. 

D) I.b, II.d, III.a, IV.e, V.c. 

 

22. According to Spratt, Pulverness and Williams (2010), “Assessment means collecting 

information about learners’ performance in order to make judgements about their learning.” 

Knowing this, check if the following sentences are true or false, and choose the option that contains 

the correct answers in order. 

I. Formal assessment can consist of activities with single answers that are easy to mark, such as 

multiple-choice questions, matching tasks, true/false questions. 

II. We can use homework exercises for informal assessment. 

III. We can sometimes use games and quizzes for informal assessment. 

IV. We need to choose assessment tasks very carefully for young learners, making sure that the 

tasks are familiar and not too difficult or too abstract. 

A) I. T, II. T, III. T, IV. T. 

B) I. F, II. T, III. T, IV. F. 

C) I. F, II. F, III. F, IV. F. 
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D) I. T, II. F, III. T, IV. F. 

23. According to Larsen-Freeman (2010), “Learning to communicate by communicating, rather 

than by preparing to do so through practicing the various pieces of language, is a different way to 

approach the goal of developing students’ communicative competence.” Which of the following 

classroom situations shows an example of a communicative class? 

A) The teacher introduces a new dialog and later he/she introduces language through modeling. The 

teacher uses drills to model correct answers, and corrects pronunciation by modeling. The students 

repeat each line of the new dialog several times. 

B) The teacher presents new language. The students practice new language using a fill-in-the-blank 

activity. The students do an interview activity using the new language more freely. 

C) The teacher presents new vocabulary found in a text. The students read the text and answer 

True/False questions from the text. The students discuss the questions in groups. 

D) The teacher engages the students in an initial discussion about what is happening in their lives. 

The teacher poses a problem that was voiced by several women during a discussion from a previous 

class. The teacher leads the class in discussing the problem, ending with students responding with 

solutions to the problem. 

 

24. Read the following passage and choose the alternative that completes its blank spaces in order. 

“Teachers ______ always known that ______ students have different strengths. In the language 

teaching field, some of the differences among ______ have been attributed to ______ having 

different learning or cognitive styles.” (Larsen-Freeman, 2010) 

A) Have – their – students - students’. 

B) Has – its – students – students’. 

C) Has – his – student – student’s. 

D) Have – their – students – students’s. 

 

25. Read the following passage and choose the alternative that completes its blank spaces in order. 

“Teachers ______ recognize the multiple intelligences of ______ students acknowledge ______ 

students bring with ______ specific and unique strengths, which are often not taken into account in 

classroom situations.” (Larsen-Freeman, 2010) 

A) Which – their – that – her. 

B) That – its – who – their. 

C) Who – their – that – them. 

D) Who – his – which – them. 
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26. Consider the use of prepositions and mark the sentence that contains all the correct prepositions, 

in the adequate order to complete the following sentences.  

Audrey lives ____ Main Avenue. 

I was born ____ New York City. 

Our class will restart ____ 10 minutes. 

The school meeting may finish ____ 10 o’clock. 

A) At – on – in – at. 

B) In – in – in – at. 

C) On – in – in – at. 

D) On – in – at – in. 

 

27. Which of the alternatives shows all verbs in the appropriate form for completing the following 

senteces? 

Jason _____ hard from Monday to Friday, but on weekends he likes to _____at home. 

I______ the best English teacher this city has ever ______. 

A) Works – relax – am – had. 

B) Worked – relaxes – am – have. 

C) Work – relax – was – have. 

D) Works – relaxes – am – had. 

 

28. Choose the best possessive adjective or possessive pronoun for completing the following 

sentences. 

I was born on January 1
st
 and I could never celebrate ______ birthday at school because January is 

part of the vacation time in Brazil. 

Susan’s brother is an excellent architect and nowadays ______ work is frequently nominated for 

international prizes. 

My parents have invited me to join them in ______ first cruise trip. 

Philip and I will spend some time in an African country as part of ______ volunteering vacation 

program. 

A) My – his – theirs – our. 

B) My – his – their – our. 

C) My – his – their – ours.  

D) Mine – his – theirs – ours.  
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29. Considering the questions and answers below, which alternative presents all interrogative 

pronouns in the correct order for completing the following questions? 

Q: ______ called you yesterday morning?             A: Mark did. 

Q: ______ will you arrive at home?             A: In an hour. 

Q: ______ is your favorite color, green or yellow?           A: It’s yellow. 

Q: ______ car is that?               A: It’s mine. 

A) Who – What – What – When. 

B) How – When – What – Who. 

C) Whose – When – What – Who. 

D) Who – When – Which – Whose.  

 

30. Which of the following alternatives contains only sentences which correctly show the use of 

pronouns. 

I. I cut myself while I was fixing dinner last night. My mom always says I was not cut out for 

cooking. 

II. Albert Einstein was a physicist who developed the Theory of Relativity. His work is also known 

for its influence on the philosophy of Science. 

III. My relatives gave me a nice gift on my Wedding day. I’m sure they talked to my brother to 

know exactly what I wanted to get. 

IV. That is the best restaurant in this city. Some people consider it one of the best in the whole 

country. 

A) Only alternatives I and II are correct. 

B) Only alternatives I and III are correct. 

C) All alternatives are correct. 

D) Only alternative IV is correct. 

 

31. Mark the alternative that best explains the function each of the bold connectors pose in the 

following sentences.  

I. I’d like to go but I’m too busy. 

II. John, Jack and Sam are coming as well as our friends from Boston. 

III. I was feeling hungry, so I made myself a sandwich. 

IV. That sum of money is to cover costs such as travel and accommodation.  

A) I – contrast, II - sequencing, III - consequence, IV – examplification. 
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B) I – contrast, II – addition, III - consequence, IV – examplification. 

C) I – contrast, II – addition, III – sequencing, IV – consequence. 

D) I – contrast, II – order of importance, III – examplification, IV – addition. 

 

32. Mark the alternative that correctly classifies the nouns from the following sentences.  

I. I don’t have enough money to take an international trip. 

II. We need to save one thousand dollars to buy that computer. 

III. The best teachers assign homework for their students every class. 

IV. Brad wants to listen to your advice as soon as possible. 

A) Money – uncountable noun; dollars – countable noun; homework – countable noun; advice – 

uncountable noun. 

B) Money – countable noun; dollars – countable noun; homework – countable noun; advice – 

uncountable noun. 

C) Money – uncountable noun; dollars – countable noun; homework – uncountable noun; advice – 

countable noun. 

D) Money – uncountable noun; dollars – countable noun; homework – uncountable noun; advice – 

uncountable noun. 

 

33. Which of the alternatives contains the correct articles for the following sentences? 

I. Traveling abroad is _____ unforgettable experience. 

II. It’s _____ honor to be here with you. 

III. In the future, people will consider this _____ historic moment for our democracy. 

IV. You don’t have to attend _____ American university if you want to work for the United 

Nations. 

A) I – an; II – an; III – a; IV – an. 

B) I – an; II – a; III – a; IV – an. 

C) I – a; II – an; III – an; IV – a. 

D) I – an; II – an; III – a; IV – a. 

 

34. Mark the alternative that presents only sentences where the use of comparative and superlative 

forms is correct. 

I. The more I study, the more I’m aware of my strengths and weaknesses. 

II. The best movie I’ve ever watched was a thriller. 

III. The less you speak, the most you help.  
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IV. The farther location I’ve ever been to is Fortaleza. 

A) Only I and II are correct. 

B) Only II and IV are correct. 

C) All the alternatives are correct. 

D) Only III is correct. 

 

35. Considering the use of plural words, which of the following options shows a sentence where the 

plural form is incorrectly presented, based on its singular pair? 

A) SINGULAR: The last time I went fishing, I caught one big fish. PLURAL: The last time I went 

fishing, I caught two big fish. 

B) SINGULAR: I would love to be the mother of a baby girl. PLURAL: I would love to be the 

mother of babies girls. 

C) SINGULAR: My husband has one favorite super hero. PLURAL: My husband has three favorite 

super heroes. 

D) SINGULAR: They are as poor as a church mouse. PLURAL: They are as poor as church mice. 

 

36. Mark the alternative that presents the appropriate question tags for the following statements. 

I. Let’s go to the movies tonight, ______________?. 

II. People prefer coffee to tea, ______________?. 

III. I am a good friend, ______________?. 

IV. Bruce didn’t go to Australia last year, ______________?. 

A) I. shall we; II. do they; III. am I; IV. didn’t he. 

B) I. shall we; II. does she; III. are I; IV. did he. 

C) I. shall we; II. don’t they; III. amn’t I; IV. didn’t he. 

D) I. shall we; II. don’t they; III. aren’t I; IV. did he. 

 

37. Mark the only alternative that presents the incorrect use of comparative and superlative forms. 

A) Dogs are nicer than cats. 

B) My house is biger than yours. 

C) Hares are faster than snails. 

D) The happiest moment of my life was when my daughter was born. 
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38. Choose the alternative that presents the correct use of modal verbs. 

A) I couldn’t to play basketball. 

B) When I was 5 years old, I can recognize all letters. 

C) She mights not be home yet. 

D) He ought to say the truth. 

 

39. Which of the following alternatives refers to sentences that show the correct form of using 

imperative sentences in English? 

I. Don’t dare touching that cake. 

II. Come here right now. 

III. You gives me back my umbrella. 

IV. Stand up and start cleaning the house. 

A) Only sentences III and IV are correct. 

B) All sentences are correct. 

C) Only sentences I, II and IV are correct. 

D) Only sentence I is correct. 

 

40. Mark the alternative that incorrectly presents the use of irregular verbs in the past. 

A) Diana and Peter went to Chicago on the weekend. 

B) She didn’t get up early yesterday. 

C) He hads a great time at the party on September 7
th

. 

D) I didn’t drink three glasses of water last night. 

 


