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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este caderno, com o enunciado das 3 questões discursivas referentes ao Memorial;

b) 1 Caderno de Respostas, contendo um CARTÃO, com seu nome e número de inscrição,
destinado ao desenvolvimento das respostas às questões discursivas.
02 - Verifique se este material está em ordem, se o seu nome e número de inscrição conferem com os
que aparecem no CARTÃO. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal.
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO, preferivelmente a
caneta esferográfica de tinta na cor preta.
04 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O mesmo SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em sua margem superior
e/ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
05 - SERÁ ELIMINADO do Concurso Vestibular o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões
e/ou o Caderno de Respostas (com o CARTÃO);
c) não assinar a Lista de Presença e/ou o CARTÃO.
06 - Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES E O CADERNO DE RESPOSTAS
(com o CARTÃO) E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.
07 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA DE QUESTÕES DISCURSIVAS É DE 2 (DUAS)
HORAS.
NOTA: Em conformidade com a legislação em vigor, que determina a obrigatoriedade do uso das novas
regras de ortografia apenas a partir de 31 de dezembro de 2012, o candidato poderá optar por utilizar
uma das duas normas atualmente vigentes.

BOA PROVA!

PUC - RIO 2010

Xo DIA - GRUPO X

2

PUC - RIO 2010
MEMORIAL PARA OS CANDIDATOS AO CURSO DE TEOLOGIA
Questão no 1
Descreva brevemente o tipo de inserção (pertença/relação) que você tem na sua comunidade eclesial.

Questão no 2
Defina o lugar do estudo da Teologia no seu projeto de vida.

Questão no 3
Indique que contribuição você pensa dar, a partir do Curso de Teologia, para a Igreja e para a Sociedade.
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