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CARLOS LUZARDO
DICA 1 - VARIEDADE: cada questão da prova de língua portuguesa da PUC é um mix de
diferentes matérias, em especial concordância verbal, regência verbal, tempos verbais,
colocação pronominal, crase e pontuação. Se a questão se centrar em apenas um matéria, ela
diversificará suas aplicações. (slide 3)
DICA 2 - TEMPOS VERBAIS: no mesmo período composto, devem ser coerentes entre si. Os
elementos determinantes são as ligações entre os sentidos das orações e o que pode modificálos, como os nexos e os adjuntos adverbiais. (slide 4)
DICA 3 - ESTRUTURA DA PALAVRA: prefixos e sufixos têm papéis diferentes (sentido x
gramática). O radical define o sentido; as palavras podem ter mais de um prefixo, radical ou
sufixo. (slide 6)
DICA 4 - CRASE: apenas analise a regência presente, verbal ou nominal, sem esquecer que a
crase só ocorre no feminino - e elementos subentendidos também podem provocar a crase
(paralelismo). (slide 8)
DICA 5 - PONTUAÇÃO: apenas a frase completa (verbos conjugados, sem conjunções e
pronomes relativos) admite pontos; a ordem direta impede o uso da vírgula; a vírgula só é
usada pela mesma razão se marcar as mesmas funções sintáticas. (slide 9)
DICA 6 - NEXOS: com raras exceções, não têm sentidos variáveis. Aproveite a estabilidade de
sentidos das conjunções e elimine as hipóteses absurdas. (slide 12)
DICA 7 - CONTEXTO: não descarte afirmações gramaticais diferenciadas sem analisá-las no
respectivo contexto. (slide 13)
DICA 8 - CORREÇÃO: as afirmações propostas pelas questões podem provocar erros ou reparálos. (slide 14)
DICA 9 - ORTOGRAFIA: a conjunção causal PORQUE e a preposição e pronome relativo POR
QUE têm diferentes ortografias. (slide 16)
DICA 10 - QUE: apenas quando pronome relativo (=QUAL), faz referência, ou seja, substitui
elementos anteriores, e tem a pontuação determinada pelo sentido (oração adjetiva). (slide
17)
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