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LES FORMES DE GERUNDI
1. Completa les següents oracions amb els gerundis
corresponents.
1) _________________ (saber) el que m’has dit, ara puc anar més
tranquil a la reunió amb el gerent.
2) Nois, no sé com us ho feu, però sempre acabeu ______________
-me (treure) de polleguera!
3) Les pluges d’aquests dies estan ________________ (contradir) les
previsions dels meteoròlegs.
4) L’ampliació de la sala no ha servit de res: continuen
______________ -hi (cabre) les mateixes cadires.
5) Davant la manca de proves, el jutge va acabar
__________________ (absoldre) l’acusat.
6) Si continuem ________________ -lo (interrompre), no podrà
acabar la feina.
7) Per evitar grumolls, has de continuar _______________
(remoure) la sopa.
8) El detectiu es va fer famós ___________________ (resoldre)
aquell cas.
9) Tot el matí he estat ___________________ (percebre) la mateixa
estranya sensació de perill.
10) Ja s’estan ____________________ (endur) la runa de la casa
que es va enfonsar.
11) ______________ (poder) resoldre-ho ara, no entenc per què ens
hem d’esperar a demà.
12) Es passen tot el dia __________________(emetre) les mateixes
imatges.
13) _________________ -lo (conèixer) com el conec, no m’estranya
gens que hagi fet això.
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LES FORMES DE GERUNDI (2)
1) No crec que __________________ (difondre) aquesta informació
es pugui resoldre el problema.
2) Si continuen ____________________
criatures la població s’envellirà molt.
3)
Tothom
cridava
tant
que
el
________________ (dissoldre) la reunió.

(néixer)
president

tan

poques

va

acabar

4) Saps si el Ramon continua ________________ (escriure) aquells
poemes tan horrorosos?
5) _________________ (respondre) a la teva consulta, t’he de dir
que els ingressos s’han reduït.
6) Amb el que dieu continueu _____________ (caure) en els tòpics
de sempre.
7) És una qüestió complexa, que s’està _______________ (debatre)
des de fa molts anys sense trobar-hi solució.
8) Com que no sabíem on denunciar el nostre cas, vam acabar
_____________ (recórrer) a l’Oficina del Consumidor.
9) ________________ (admetre) el comportament del Lluís no crec
que afavoreixis el bon ambient entre els companys de feina.
10) Vés preparant la salsa, perquè els espaguetis ja s’estan
________________ (coure).
11) _________________ -la (excloure) de les proves de selecció ha
demostrat que eren certes les sospites de favoritisme.
12) El govern creu que _________________ (confondre) l’opinió
pública aconseguirà apaivagar les crítiques.

