
7ª  Prova  Geral  de  Proexologia  2014  –  Gabarito  1 

APEX 

 

7ª   PROVA   GERAL   DE   PROEXOLOGIA   –   GABARITO  

 

AVALIAÇÃO   ESCRITA:   19 / OUTUBRO / 2014 

 

 

TERTULIANO(A):        

                               

De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia e com 

o desenvolvido nas tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2014, responda estas 

50 questões ordenadas pela especialidade do tema: 

 

 

01. Assistenciologia.  O que é o serviço de apoio existencial (SEAPEX)?  

R: É o auxílio técnico efetuado por equipe especializada, prestado aos in-

teressados, no intuito de ajudar na solução de questões relativas à proéxis, dire-

tamente, como identificação da autoproéxis ou melhoria do autodesempenho pro-

exológico, ou indiretamente, nas decisões de destino em diferentes áreas da vida.  

 

 

 

02. Autolucidologia.  Qual enfermidade, dentre as seguintes, não está di-

retamente relacionada à dificuldade de identificação da autoproéxis: síndrome de 

Merivel, distorção proéxica ou pseudoproéxis? 

R: Nenhuma, pois todas estão relacionadas.  

 

 

 

03. Autoproexologia.  – “E serei capaz de desincumbir-me a contento?” 

Essa dúvida, da personagem Rossellaine, do livro Cristo Espera por Ti, referente  

a sua capacidade de realizar a proéxis, desconsidera qual lei racional da proéxis? 

R.: Lei da exequibilidade.  

 

 

 

04. Autoproexologia.  O balanço existencial faz parte de qual das 6 fun-

ções básicas da autogestão existencial? 

R: Autocontrole existencial.  
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05. Avaliaciologia.  Qual é o indicador intraconsciencial para a consciex, 

sobre o seu incompléxis obtido em vida recém finda? 

R.: Melex. 

 

 

 

06. Cidadaniologia.  Toda neocidadania proexológica exige migração 

proexológica? 

R.: Não, pois pode-se obter dupla cidadania para fazer apenas itinerân-

cia, sem migração.  

 

 

 

07. Competenciologia.  Dentro da autogestão existencial, por que é ne-

cessária a função de autocapacitação existencial para a realização da proéxis? 

R: Porque ao renascer, a conscin não está totalmente pronta ou possui 

integralmente todos os pré-requisitos para realizar, de maneira satisfatória, a to-

talidade das tarefas proexológicas.  

 

 

 

08. Conceitologia.  Qual conceito do corpus da Proexologia prova, de 

maneira inconteste, o benefício da execução da proéxis na saúde do proexista? 

R: Moréxis. Proexoterapia.  

 

 

 

09. Consecuciologia.  Dentro da autogestão existencial, por que é neces-

sária a função de autocontrole existencial para a realização da proéxis? 

R: Porque não há garantia que o planejado ocorra.  

 

 

 

10. Conviviologia.  A amizade raríssima pode ser classificada em qual 

categoria de aporte existencial? 

R.: Socioaporte. 

 

 

 

11. Cronologia.  Cronologicamente, qual é, dentre as 6, a 1ª função da au-

togestão existencial a ocorrer? 

R: O autoplanejamento existencial.  
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12. Cronoproexologia.  Em qual fase da proéxis os aportes existenciais 

tendem a ocorrer mais? 

R.: Fase preparatória.  

 

 

 

13. Cronoproexologia.  Em qual fase proexológica deve-se fazer o balan-

ço existencial: na preparatória, na consecutiva ou na acabativa? 

R.: Em todas.   

 

 

 

14. Direciologia.  Na autogestão existencial, qual é a responsabilidade bá-

sica da função de autodireção existencial? 

R: Colocar em prática as diretrizes da proéxis anteriormente planejadas. 

 

 

 

15. Elencologia.  Dentro da Elencologia proexológica, quem realiza a sub-

sunção proexológica pela segunda vez? 

R.: O retomador de tarefa.  

 

 

 

16. Elencologia.  Dentro do grupo evolutivo, excetuando-se o próprio pro-

exista, quem é o maior avaliador de proéxis? 

R.: O evoluciólogo. 

 

 

 

17. Elencologia.  Todo proexista é intermissivista? 

R.: Sim, pois não existe proéxis sem curso intermissivo.  

 

 

 

18. Energossomatologia.  As dinâmicas parapsíquicas podem ser classifi-

cadas em qual categoria de aporte existencial? 

R.: Energoaporte. 

 

 

 

19. Evoluciologia.  A proéxis do EM, a partir da ressoma na Finlândia, 

pode ser considerada uma proéxis extraterrestre? 

R: Não, pois a ressoma e atuação são neste planeta.   
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20. Evoluciologia.  Qual a diferença entre incubação intermissiva e co-

lheita intermissiva? 

R: Diferem em duas variáveis. A variável período intermissivo: a incu-

bação ocorre no período intermissivo pré-ressomático, enquanto a colheita no 

pós-ressomático. A variável objetivo: a incubação visa preparar para a realiza-

ção da proéxis, enquanto a colheita visa aproveitar os resultados positivos da 

proéxis realizada.  

 

 

 

21. Futurologia.  Dentro da Prospectivologia, a euforin pode indicar o quê 

em relação à proéxis? 

R: Tendência para o compléxis.  

 

 

 

22. Holotecologia.  A Holoteca pode ser classificada em qual categoria de 

aporte existencial? 

R.: Cognoaporte. 

 

 

 

23. Homeostaticologia.  O fato de a conscin intermissivista, ao agir ali-

nhada às diretrizes da proéxis pessoal, trazer benefícios à saúde e ao bem-estar de 

modo geral, caracteriza qual fenômeno de propriedades curativas? 

R: A proexoterapia. 

 

 

 

24. Interassistenciologia.  Como é chamada a condição na qual a cons-

ciex exerce o papel de amparadora de função junto aos leitores pósteros dos tex-

tos do livro ou livros, escritos por ela em vida anterior? 

R: Colheita Intermissiva.  

 

 

 

25. Interassistenciologia.  Quem são os especialistas conscienciológicos 

que atendem no SEAPEX? 

R.: Os proexólogos.  
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26. Intermissiologia.  O balanço existencial pode ocorrer no período in-

termissivo? 

R.: Sim, no pós-dessomático.  

 

 

 

27. Manutenciologia.  Na autogestão existencial, qual é a responsabili-

dade básica da função de automanutenção existencial? 

R: Os cuidados com a saúde holossomática e todas as atividades de 

apoio, auxílio ou suporte às demais funções da autogestão existencial. 

 

 

 

28. Maxiproexologia.  Em um caso de maxiproéxis pode ocorrer minimo-

réxis? 

R.: Sim, quando dentro do tempo previsto faltou pouco para o compléxis, 

estende-se o tempo para a conclusão integral.  

 

 

 

29. Maxiproexologia.  Uma consciex pode exercer o papel de apoiante na 

execução da maxiproéxis? 

R: Sim, ao propiciar suporte na execução da maxiproéxis.   

 

 

 

30. Migraciologia.  Toda migração proexológica exige neocidadania pro-

exológica? 

R.: Não, pois a migração pode ocorrer dentro do mesmo país.  

 

 

 

31. Minidissidenciologia.  Todo retomador de tarefa foi necessariamente 

um minidissidente? 

R: Não. O proexista pode ter desviado sem ficar contrário ao paradigma 

ou às pessoas.  

 

 

 

32. Miniproexologia.  Em um caso de miniproéxis pode ocorrer maximo-

réxis? 

R.: Sim, nas duas acepções de miniproéxis. Tanto na acepção de conteúdo 

ego-grupocármico, quanto na de curta duração, ela pode ser exitosa e ser esten-

dida.  
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33. Morexologia.  Qual dos tipos de moréxis amplia a longevidade: a mi-

nimoréxis ou a maximoréxis? 

R.: As duas, pois moréxis é justamente a ampliação do tempo de vida, seja 

para concluir o que falta da proéxis (mini), seja para fazer além (maxi).   

 

 

 

34. Nomadismologia.  Pode haver nomadismo proexogênico sem migra-

ção proexológica? 

R: Sim, em itinerância.  

 

 

 

35. Organizaciologia.  Na autogestão existencial, qual é a responsabilida-

de básica da função de autorganização existencial? 

R.: Ordenação e disposição das partes essenciais e dos componentes da 

vida para se obter um melhor desempenho proexológico. 

 

 

 

36. Orientaciologia. – “Quem respira num corpo humano, não tem es-

tradas pré-fabricadas para seguir: a vida terrena é igual ao mar e o mar não tem 

caminhos, tem apenas direções.” Essa fala, do personagem Zéfiro, do livro Cristo 

Espera por Ti, é voltada para a Rossellaine, sobre orientações proexológicas. A de-

claração de Zéfiro é embasada por qual lei racional da proéxis? 

R: Lei da adaptabilidade. 

 

 

 

37. Planejamentologia.  Na autogestão existencial, qual é a responsabili-

dade básica da função de autoplanejamento existencial? 

R: A autodeterminação de metas, procedimentos e ações, na própria vida, 

visando a realização de finalidade específica.  

 

 

 

38. Produmetria.  Qual é o indicador intraconsciencial para a consciex, 

sobre o seu compléxis obtido em vida recém finda? 

R.: Euforex.  
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39. Proexologia.  – “Entrarás em novo aprendizado, resgatando os débitos 

contraídos. Já que foste médium de espíritos infelizes, aplicados em conturbar os 

passos alheios, voltarás, na condição de médium, a cooperar, junto deles, nas ta-

refas de desobsessão.” Essa fala, do personagem Zéfiro, do livro Cristo Espera 

por Ti, é voltada para a Rossellaine, sobre esclarecimentos proexológicos. A decla-

ração de Zéfiro corresponde a qual princípio determinante do conteúdo da proéxis? 

R: Princípio da restauração evolutiva. 

 

 

 

40. Proexologia.  O pré-intermissivista pode possuir proéxis? 

R.: Não, pois só se considera proéxis a partir do CI.  

 

 

 

41. Proexologia.  O que é o Proexarium? 

R: O Laboratório Conscienciológico de Proéxis. 

 

 

 

42. Proexologia.  O que é primoproéxis? 

R: A primeira proéxis dentro da seriéxis, logo após o primeiro CI.  

 

 

 

43. Proexonomiologia.  – “Senhor meu Deus! Apresento-me como convi-

dada a estes jardins. Não há muito, bondosas criaturas ofereciam-me a súmula da 

vida que me preparam ao retorno. Ao exame, não sem clareza, ressalta outro ro-

teiro de vida enérgico demais... Por quê tamanha rigidez?” Essa fala, da persona-

gem Rossellaine, do livro Cristo Espera por Ti, desconsidera qual lei racional da 

proéxis? 

R.: Lei da compatibilidade. Lei da exequibilidade.  

 

 

 

44. Proexonomiologia.  – “Senhor, depois de perquirições incessantes, 

imagino agora se os planos que se referem a mim não terão sido, talvez, entregues 

equivocadamente, trocados com outro candidato à recorporificação no mundo!” 

Essa fala, da personagem Rossellaine, do livro Cristo Espera por Ti, desconsidera 

qual lei racional da proéxis? 

R.: Lei da exclusividade. Lei da intransferibilidade.  
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45. Proexopatologia.  Pode-se dizer que todo retomador de tarefa é ou foi 

um proexopata? 

R.: Sim, devido ao desviacionismo.  

 

 

 

46. Proexopatologia.  Qual o diagnóstico proexopatológico da persona-

gem Rossellaine, do livro Cristo Espera por Ti, possível a partir da seguinte fala: 

– “Eu viver num corpo de homem?! Não, não é possível! Não posso admitir!” 

...“Não, há engano! Sou mulher, não sou homem! A súmula é incongruente e inad-

missível!...” 

R: Rejeição proexológica.  

 

 

 

47. Projeciologia.  Uma projeção vexaminosa pode ser uma aporte exis-

tencial? 

R: Sim e que serve para correção do rumo existencial.   

 

 

 

48. Prospectivologia.  Dentro da Prospectivologia, a melin pode indicar  

o quê em relação à proéxis? 

R: Tendência para o incompléxis.  

 

 

 

49. Taxologia.  Em relação ao gênero, a proéxis pode ser classificada em 

quais categorias? 

R: Proéxis androssomática e proéxis ginossomática.  

 

 

 

50. Taxologia.  Qual a denominação das doenças relativas à proéxis? 

R.: Proexopatia.  

 


