Suficiència 2
Pronoms relatius
Unitat 3
1) Completa les frases següents amb el pronom relatiu adequat,
precedit, si cal, de preposició:
a) L'àrbitre diu que el van insultar, ........................................................ van
desmentir els jugadors.
b) Han recorregut totes les sales ....................... consta el museu.
c) El calaix ...................... guardes els passaports s'ha encallat i no el puc obrir.
d) L'han traït les persones ....................... més confiava.
e) Ningú no coneix la ciutat ......................... es refereix el professor.
f) La junta directiva ha pres una decisió .......................... s’oposen tots els socis.
g) L'escriptor es va reunir amb els periodistes, ........................... va parlar de
diversos aspectes de la seva última novel·la.
h) Com a mínim dos ponts van ser destruïts, ............................ va provocar
alguns ferits.
i) Diuen que és un país ........................... val la pena viure.
j) Els negociadors han decidit oblidar-se de les fortes tensions ........................
estan sotmesos aquests dies.
k) Els personatges d'Agatha Christie
............................. descobreixen l'assassí.

són

famosos

per

l'eficàcia

l) He anat a veure l'assessor fiscal, els consells .......................... em seran molt
profitosos.
m) El portaveu parlamentari ha arribat a un pacte .......................... s'oposen les
bases del partit.
n) He tornat a veure els companys .............................. vaig anar de viatge al
Perú.
o) La policia ha trobat finalment el forat ....................... van fugir els lladres.
p) La Maria, ............... sempre actua assenyadament, aquesta vegada m’ha
decebut.
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2) Igual que a l’exercici anterior:
a) Les sabates ................... m'he comprat són comodíssimes.
b) Caldria tornar a pintar l'habitació ................... estudies.
c) La Dolors no fa gaire exercici, .............................. a la llarga li pot ser
perjudicial.
d) Aquell treballador, .......................... em vas donar tan bones referències, ha
fet un desfalc.
e) Et busca el biòleg ........................... vas col·laborar en el projecte sobre la
biomassa.
f) Ens han enviat tota la comanda deteriorada, ................................. els
l'haurem de retornar.
g) Han debatut una qüestió ......................... tothom dóna molta importància.
h) Volia comprar una casa el propietari ......................... no té gaires escrúpols
i) Hem pujat a un mirador ............................. hi ha unes vistes magnífiques de
la vall.
j) No es tenen notícies del pilot l’avió ........................... va caure ahir al mar.
k) Enlloc no es veia un trist arbre ....................... pogués servir d’aixopluc.
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3) Corregeix, si cal, les següents oracions:
a) És una dona que li agrada el teatre.
b) Finalment han trobat la criatura de la que parlaven els diaris.
c) El moble on hi deixem les claus és el de la dreta.
d) Ja s'ha estrenat l'obra de la qual us n'he parlat tantes vegades.
e) Les classes a les que assistia no m'interessaven gens ni mica.
f) La persona amb qui confiava no ha complert la seva paraula.
g) La Rosa té tres nenes, a les quals estima amb deliri.
h) Acabo de veure la noia a la que vas curar la cama l'any passat.
i) S'ha incendiat el magatzem on hi guardem els mobles vells.

