NIVELL I3
MORFOLOGIA VERBAL

Completeu les frases següents amb la forma adient del verb entre
parèntesis.
1. Si la moto _____________________ (estar) en millors condicions, segur que
me la compraria.
2. Els van dir que _____________________ (seure) mentre esperaven el
metge.
3.

No

volen

que

nosaltres

_____________________

(encendre)

_____________________ el llum abans de comprovar si hi ha fuites de gas.
4. La mare vol que vosaltres _____________________ (estendre) la roba al
balcó.
5. Ahir, nosaltres _____________________ (correspondre) amb una salutació
molt poc afortunada.
6. No us _____________________ (creure) aquestes mentides.
7. Vull que vosaltres _____________________ (incloure) un tècnic de sistemes
en l’equip.
8. Si la casa _____________________ (estar) en bones condicions, la podríem
llogar.
9. Si en Batalla _____________________ (reconèixer) la seva culpabilitat, tots
hi sortiríem guanyant.
10. Jo el que vull és que _____________________ (entendre, vosaltres) que
no tinc cap interès a perjudicar-vos.
11. Vostè, _____________________ (ajeure) aquí, sisplau.
12. Si el famós davanter _____________________ (reaparèixer) en el partit de
demà, la victòria estaria assegurada.
13. Es va quedar sense feina, i de moment, va _____________________
(viure) de les rendes que li van deixar els pares.
14. Convindria que ella _____________________ (escriure) tot el que aneu
dient.
15. Com que la votació ha acabat amb un empat, ha _____________________
(prevaler) la decisió final del president.
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16. Jo _____________________ (desconèixer) la notícia de què em parles.
17. Cal que us _____________________ (moure) d’aquí, si no voleu que es
trepitgi la multitud que s’acosta.
18. Si no _____________________ (córrer) tant per fer les feines, et sortirien
millor.
19. Aneu amb compte i no _____________________ (caure) perquè us podeu
fer mal.
20. Si el cotxe que m’agrada _____________________ (valdre) menys diners,
me’l compraria sense dubtar.
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