
https://correccioencatala.cat/

Exercicis de complement de règim verbal

Necessites  repassar  la  teoria  abans  de  fer  els  exercicis? Llegeix
aquesta entrada del  blog:  https://correccioencatala.cat/complement-regim-
verbal/

Al final de tot, hi trobaràs les solucions (però, ep, no facis trampa i no les 
miris fins que acabis! �).

EXERCICI 1. Col·loca la preposició que falta en els espais buits. 

1. És molt avorrit parlar ____ això.
2. El més fàcil és optar ____ la solució ràpida. 
3. Els turistes tenen molt interès ____ la visita guiada a Montserrat. 
4. T’has d’atrevir ____ dir-li el que penses. 
5. No t’has d’atabalar ____ coses com aquesta. 
6. La Joana compta ____ l’ajuda de les seves amigues. 
7. Estic d’acord ____ tu.

EXERCICI 2. Completa les oracions següents fent servir una de les 
preposicions o res (Ø), segons el que convingui.

1. Estic d’acord ____ (de/amb/Ø) la Mariona.
Estic d’acord ____ (de/amb/Ø) que aquest camí no és el bo.

Estic d’acord ____ (de/amb/Ø) fer les coses més fàcils.

2. Els alumnes s’han queixat ____ (de/Ø) que el professor arriba tard.
Els alumnes s’han queixat ____ (de/Ø) l’examen sorpresa.

3. Confia ____ (en/a/Ø) aprovar l’examen.
Confia ____ (en/a/Ø) el seu amic.

Confia ____ (en/a/Ø) que tu hi participaràs.

EXERCICI 3. Fes la substitució pronominal dels complements subratllats a 
les oracions següents: 
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1. La Berta accedeix al càrrec. 
2. Guarda’t d’anar a l’esdeveniment. 
3. El Ton s’amoïna per la discussió.
4. Col·laboren en una campanya solidària. 
5. Estic segur de les meves respostes.
6. Acomiada’t d’ella.
7. La Marta i el Pere juguen a fet i amagar. 

EXERCICI 4. Llegeix els complements subratllats i digues si són 
complements de règim verbal o complements circumstancials:

1. M’he acostumat a llevar-me d’hora.
2. Sempre penso en la teva tieta. 
3. Els avis sopen a les nou.
4. No t’oblidis d’agafar el dinar. 
5. El nen camina a poc a poc.
6. S’han interessat pel seu estat de salut.
7. El Guillem i la Laia dinaran al restaurant de moda.

Solucionari

Exercici 1:

1. de
2. per
3. en
4. a
5. per
6. amb
7. amb

Exercici 2: 

1. Estic d’acord amb la Mariona.
Estic d’acord Ø que aquest camí no és el bo.

Estic d’acord de fer les coses més fàcils. 

2. Els alumnes s’han queixat Ø que el professor arriba tard.
Els alumnes s’han queixat de l’examen sorpresa. 

3. Confia a aprovar l’examen.
Confia en el seu amic.
Confia Ø que tu hi participaràs.
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Exercici 3: 

1. La Berta hi accedeix. 
2. Guarda-te’n.
3. El Ton s’hi amoïna. 
4. Hi col·laboren. 
5. N’estic segur.
6. Acomiada-te’n.
7. La Marta i el Pere hi juguen.

Exercici 4:

1. CRV
2. CRV
3. CC de temps
4. CRV
5. CC de manera
6. CRV
7. CC de lloc
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