Suficiència 2
Unitat 3

PARTICIPIS IRREGULARS
Completa les següents oracions amb el participi corresponent:

1. No ha __________________ (ser) gens fàcil prendre una decisió.
2. Els Pets enregistraran un nou disc amb els
____________________ (compondre) durant aquest estiu.
3. Volia desar tots els llençols a
_____________________ (cabre).

l’armari

petit,

temes
però

no

que

han

hi

han

4. La policia ha ___________________ (dissoldre) la manifestació de forma
contundent.
5. He volgut ajudar-lo econòmicament, però no m’ho ha _________________
(permetre).
6. Després de moltes anàlisis, els especialistes han __________________
(concloure) que no és aconsellable consumir l’espinada de les vaques.
7. Què vol dir que estàs cansat? Però si has _______________ (jaure) tot el
matí!
8. Com que el vestit m’anava molt ample, l’he portat a la mare i me l’ha
__________________ (estrènyer) una mica.
9. M’han ____________________ (espènyer) tan fort que gairebé caic a terra.
10. Els serveis de rescat d’alta muntanya han _____________________
(socórrer) els excursionistes perduts.
11. Els seus arguments eren tan inconsistents que els hem _______________
(rebatre) sense problemes.
12. Sembla que el whisky li ha _____________ (infondre) coratge.
13. Es deu acabar el tòner de la impressora, perquè aquestes cartes no s’han
________________ (imprimir) bé.
14. Les expectatives que s’havien creat finalment no s’han ______________
(complir).
15. Durant aquests anys ha _______________ (contreure) tants deutes que no
sé com se’n sortirà.

16. Aquest taronger ha ___________________ (créixer) molt.

Suficiència 2
Unitat 3
17. Joan, no has _____________________ (merèixer) l'honor que t'han fet.
18. Els mobles antics que la Marta ha __________________ (vendre) han
________________ (valdre) tres mil euros.
19. M'ha _________________ (plaure) força que m'hagis
___________________ (reconèixer) després de tants d'anys.
20. Aquest programa l'han ________________ (emetre) un munt de vegades.
21. La gallina ha _________________ (pondre) un ou.
22. Mentre la Rosa ha _______________ (moldre) el cafè el Pep ha
__________________ (coure) les bajoques.
23. Aquest cinema ha _________________ (romandre) tancat molt de temps.
24. Aquesta decisió no ha _________________ (dependre) de mi.
25. S'ha ________________ (desprendre) una rajola de la paret.
26. La ferida de la cama m'ha ________________ (coure) molt.
27. Aquestes joies sempre han ________________ (pertànyer) a la meva
família.
28. El conferenciant no ha ________________ (admetre) cap pregunta i no ha
___________________ (respondre) a ningú.
29. La situació m'ha ______________ (empènyer) a adoptar una postura
radical.
30. Han __________________ (imprimir) la llista dels guardonats, però no hi
han __________________ (incloure) el teu nom.
31. Amb la seva intervenció s'ha ________________ (cobrir) de glòria.
32. L'empresa ha _______________ (difondre) un comunicat en què
desmenteix les afirmacions dels representants sindicals.
33. Els parlamentaris han ____________________ (interrompre) la sessió per
anar a dinar.
34. M'han _______________ (prendre) la cartera.

