1. Col·loqueu cap i cap a / fins i fins a segons convingui:
1. No ens veurem fins a la nit o fins demà.
2. Aquesta botiga estarà tancada des de l'11 fins al 31 d'agost.
3. No es va calmar fins que el va veure arribar.
4. Van córrer plegats fins en/cap en aquell pujol.
5. Et va bé cap a les nou del vespre?
6. M'han fet un contracte temporal, des de l'abril fins al setembre.
7. Estudiaré fins a aprendre'm tot el temari.
8. Havent sopat, se'n va anar cap a aquella reunió.
9. Per presentar la sol·licitud, no hi ha temps fins a la setmana entrant.
2. Esmeneu quan calgui:
1. La investigació de presumptes corrupcions afecta el sector econòmic.
2. El lladre va donar el botí a la dona del policia. Frase correcta
3. El noi va assassinar el fill del moliner.
4. El Barça va guanyar el Betis. Frase correcta
5. La policia va trobar el segrestat ahir a la matinada.
6. Vam saludar la seva dona.
7. La crisi política no causa cap mal als teus interessos. Frase correcta
8. Ell estimava la Maria. Frase correcta
10. Ell estava agraït a la Maria. Frase correcta
11. Això, ja ho pots portar a l'amo. Frase correcta
12. El pagès va orientar els turistes.
13. Has telefonat a la teva dona? Frase correcta
14. Conec el director.
15. Crec que podré escriure al meu marit. Frase correcta
16. Ahir vaig visitar el senyor Pere.
17. Crec que podré convèncer el meu marit.

18. S'ha d'avisar els conductors que circulin amb precaució.
3. Ompliu els buits, si cal, amb la preposició corresponent.
1. Pensa a/de venir-hi demà.
2. L'oposició insisteix a/d’ exigir la reducció de la despesa pública.
3. Després de la lectura dels fets, es va procedir a la votació.
4. La secretària l'ha convençut Ø que no se'n vagi abans de dinar.
5. Ha dit a la recepcionista Ø que no el molestin durant tot el matí.
6. Molta gent ha criticat al president que hagi substituït Ø l'entrenador.
7. El jutge ha cridat Ø en Joan a declarar.

