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Ompliu els enunciats següents amb la forma correcta del verb entre parèntesis:

1)

Deu fer més d’un quart que _______________________ (BULLIR), aquests espaguetis.

2)

La tieta Elisenda sovint té la sensació que ______________________ (PRESSENTIR) el que passarà.

3)

Oriol, ______________________ (RECOLLIR) totes les eines i desa-les.

4)

Llença aquest peix, perquè _______________________ (PUDIR).

5)

No crec que el responsable _________________________________ (ASSENTIR) a al teva proposta.

6)

Sempre arriba tard a la feina, però els seus caps li ho ________________________ (CONSENTIR).

7)

Els desnonats han demanat que els _________________________________ (ACOLLIR) en un alberg.

8)

No ________________________________ (CONCEBRE, jo) com ho ha pogut fer.

9)

No volia que tothom ho __________________________ (SABER) abans que l’interessat en qüestió.

10) Ens ha deixat l’informe perquè l’estudiem i _____________________ (PREVEURE) les conseqüències que
pot tenir la construcció del túnel.
11) He consultat la llista, però jo no hi _________________________________ (APARÈIXER) pas.
12) Els van dir que _________________________________ (SEURE) mentre esperaven el metge.
13) Aquestes dues afirmacions ______________________________________ (CONTRADIR-SE).
14) No volen que nosaltres __________________________________ (ENCENDRE) cap llum.
15) Demà els experts _______________________ (REBATRE) els teus arguments molt fàcilment.
16) Podries guanyar tots els rivals si _________________________ (CÓRRER) una mica més de pressa.
17) No el __________________________________ (DISTREURE, nosaltres), que està estudiant.
18) No _________________________________ (ENCENDRE, vosaltres) el foc, encara.
19) _________________________________ (ENCENDRE, vosaltres) el foc, que fa fred.
20) Si no haguessin entrat en debats estèrils, ja ________________________ (CONCLOURE) l’assemblea.
21) M’agradaria que tu i l’Ona _________________________ (PODER) fer-nos una visita l’estiu vinent.
22) El Sol ____________________ (EIXIR) per l’est i ______________________ (PONDRE'S) per l’oest.
23) Li ha ___________________ (RESPONDRE) que la gallina no havia ________________ (PONDRE) cap ou.
24) Us insten que _________________________ (ESCRIURE) l’examen amb bolígraf blau o negre.
25) No ___________________________ (JEURE, vosaltres) sobre la gespa, si us plau.
26) _______________________-ne (TREURE, nosaltres) tot el suc que _______________________ (poder)!
27) Les circumstàncies l’han _________________________________ (EMPÈNYER) a mentir.
28) Què faries si ___________________________________ (SER, tu) invisible?
29) L’oficina ha ___________________________________ (ROMANDRE) tancada durant tot l’estiu.
30) Si __________________________________ (VOLER) anar al llac, t’hi acompanyaria.

