1. Completeu amb la forma adequada del verb entre parèntesis:
Un cop el (COURE) ______________________________ , el vaig deixar a
sol i serena.
No cal que (ESTUDIAR) ______________________________ tant, noi, que
no hi haurà oposicions.
Si (CREURE'S) ______________________________ el que ens han dit,
altrament faríem.
Si tot el que diu (SER) ______________________________ cert, seria el
terratinent més gran de l'Havana.
És un client exigent i no (CONSENTIR) ______________________________
dilacions.
Cal que (ADEQUAR) ______________________________ el teu registre a
cada situació comunicativa.
Si (ESTAR) ______________________________ més concentrat, ho faria
amb una mà a la galta.
Tenia por que em (RETREURE) ______________________________ que us
en devia més.
Normalment, jo (COURE) ______________________________ el peix i les
patates alhora.
Si
ho
hagués
sabut
abans,
no
______________________________ a fer-ho.

us

(EMPÈNYER)

2. Escriviu la combinació de pronoms febles adequada.
No us diré res del negoci. De moment, no ____________________ vull
parlar.
On vas amb tanta sal al pa amb tomàquet? No te ___________________
posis més.
Els dies es fan molt més curts; ______________________ heu adonat?
Trobo l’Ester molt canviada. Tu no ________________________ trobes?

Vull apuntar els nens a futbol. Què cal portar per inscriure
____________________?
Pot prendre sucre, la iaia? Què passarà, si ___________________dono?
Aquestes
punxes
us
fan
mal:
ara
_____________________ amb unes pinces.

miraré

de

treure

Has de donar enciam a l'ocell. Recorda que has de donar dos cops a la
setmana.
Ja has dit a la Mercè que no pot venir? Sí, ja he dit.
Al judici, van donar la raó a l'empresa. Tothom es va estranyar
que______________ donessin.

3. Digues quin és el tipus d’oració subordinada de les frases següents
i quina funció fa dins de la frase.
M’interessa que el pare vegi els resultats
Els nois exigien que els professors els respectessin
Es queixaven que mai els deien la veritat
La intenció del govern és prorrogar els pressupostos
M’agrada allò que diu el meu veí
No parla mai d’allò que interessa
Te por de suspendre la prova del dilluns
Es va quedar que semblava estranyada

