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APEX 
 

PROVA   GERAL   DE   PROEXOLOGIA 
 

AVALIAÇÃO   ESCRITA:   16 / DEZEMBRO / 2018 
 
 
PROEXÓLOGO(A):          
                               

De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia e com o 
desenvolvido nas tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2018, bem como no livro 
Manual da Proéxis e os trabalhos do CIPROÉXIS publicados nas Revistas 
Proexologias em 2015 (Vol. 1, N. 1), 2016 (Vol. 2, N. 2) e 2017 (Vol. 3, N3), responda 
estas 50 questões ordenadas pela especialidade do tema: 

 

Na análise da identidade interassistencial da biografia de Waldo Vieira (1932 – 
2015), médico, pesquisador e conscienciólogo brasileiro, é possível observar o seguinte 
quadro representando sua identidade interassistencial: 

 
A) Sujeito interassistencial Waldo Vieira (1932 – 2015) 
B) Público-alvo proexológico ? 
C) Problema evolutivo Necessidade de ampliar a compreensão da evolução 

consciencial numa abordagem científica, fundamentado no 
paradigma consciencial (holossomático, 
multidimensionalidade, multiexistencialidade e bioenergética), 
empregando o parapsiquismo nas interassistências cosmoéticas 
e na recuperação de cons. 

D) Solução interassistencial ? 
E) Síntese (especialidade) ? 

 
Considerando o modelo analítico da identidade interassistencial proposto pelo 

proexólogo Laênio Loche (2012), responda aos questionamentos a seguir (questões 1, 2 
e 3). 

 
01. Assistenciologia. Qual o principal público-alvo proexológico das atividades 

assistenciais de Waldo Vieira? 
 
 
 
02. Autoconscienciometrologia. Quanto à síntese de suas atividades 

interassistenciais, qual a melhor especialidade se aplica ao seu caso? 
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03. Gesconologia. De acordo com a proexologia, exemplifique pelo menos 3 
soluções interassistenciais utilizadas por Waldo Vieira na sua consecução da proéxis.  

 
 
 
 
 
04. Acertologia. Qual princípio norteia pelo menos parte do conteúdo da proéxis 

no seguinte caso: o antigo naturalista alemão no século XIX e atual biólogo e professor 
no século XXI: princípio da restauração evolutiva ou princípio da ampliação do 
acerto? 

 
 
 
05. Antiproexologia. Na análise proexológica da biografia de William 

Wilberforce (1759-1833), filantropo e político abolicionista inglês, o autor Pedro Borges 
(Revista Proexologia, N. 1, 2015) identificou alguns fatos relacionados: “Wilberforce 
preparava-se para entrar com uma moção no Parlamento no ano de 1788, porém sua 
saúde declinou, desenvolvendo sérios problemas gastrointestinais, provavelmente 
relacionados ao estresse e que quase o levaram a dessoma.” Considerando a teoria do 
campo de forças existenciais, e tendo como objetivo/parâmetro o compléxis, a qual tipo 
de força corresponde os problemas de saúde retratado no caso? 

 
 
 
06. Antiproexologia. O subsídio esbanjado e empregado de forma espúria e 

perdulária, pela conscin intermissivista fascinada pela eletronótica. – é melhor 
relacionado com qual(is) conceito(s): 1. A cultura proexológica; 2. O binômio 
recebimento–retribuição; 3. Aporte proexológico mentalsomático desperdiçado.  

 
 
 
07. Autodiscernimentologia. Perante as leis racionais da proéxis há profissões 

evitáveis. Qual lei da proéxis fundamenta esta afirmação?  
 
 
 
08. Autoinconflitologia. Podemos citar como sinônimo(s) da 

autoinconflitividade proexológica: 1. Autodivergência proexológica. 2. 
Autodiscordância proexológica. 3. Autodissonância proexológica. 4. Autopacificidade 
proexológica. 5. Autoposicionamento proexológico harmonizado.  
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09. Autoproexologia. A maternidade não-programada é fato pertencente ao 

âmbito do desviacionismo ou da autoproexologia?  
 
 
 
 
10. Autoproexologia. Como se denomina o recurso recebido durante a vida, 

constituído por ferramentas úteis, aprendizados e condições favoráveis ao bom 
desempenho das tarefas interassistenciais, servindo de indicador da autoproéxis?  

 
 
 
11. Autoproexologia. Sob a ótica da Autoproexologia, qual a principal vantagem 

do Empreendedorismo Autoproexológico?  
 
 
 
12. Autoproexologia. Sob a ótica da Autoproexologia, qual(is) conceito(s) a 

seguir expressa a capacidade produtiva da conscin intermissivista na consecução 
satisfatória de autoproéxis: 1. Proexocracia; 2. Proexialidade; 3. Proexovisão?  

 
 
 
13. Autoproexometria. Perante a assunção da proéxis, um intermissivista 

apresenta ousadia evolutiva, exemplifique 3 (três) autotrafores pró-proéxis responsáveis 
pela excelência do autodesempenho proexológico?  

 
 

 
14. Autoproexometria. Qual tipo de balanço existencial é mais apropriado na 

quarta idade?  
 
 
 
15. Conviviologia. A amizade intermissivista é o sentimento fiel, recíproco, 

elevado, de afeição, simpatia e estima, manifesto na convivência harmônica entre as 
consciências extrafísicas, durante o Curso Intermissivo (CI), podendo atuar na condição 
de recurso potencializador de união do grupo, quando ressomado, na consecução 
entrosada da maxiproéxis grupal interassistencial. Quais exemplos são considerados pré-
requisitos para a vivência plena da amizade intermissivista na intrafisicalidade: 1. 
Abertismo e dispersão; 2. Proatividade e Respeito; 3. Comunicação e sectarismo?  
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16. Cronoproexologia. As consciências atiladas quanto ao crescendo tempo de 

semear–tempo de colher em relação às auto e maxiproéxis, aproveitam os momentos 
evolutivos para o cultivo das ações tarísticas. Cite ao menos 2 tipos de safras “fartas” 
verificáveis na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional que 
oportunizará futuras colheitas.  

 
 
 
 
 
17. Cronoproexologia. De acordo com a Cronoproexologia – o ato ou efeito de 

a conscin intermissivista elevar consideravelmente o investimento dos autesforços em 
determinada área proéxica prioritária, mantendo sadiamente a produtividade dos demais 
setores da vida, a fim de acelerar neoconquistas evolutivas (aceleração proexológica) – 
é melhor relacionado com qual(is) verbete(s): 1. Poupança existencial; 2. Sprint 
proexológico; 3. Tesaurização.  

 
 
 
18. Cronoproexologia. De acordo com a Cronoproexologia, a conscin tendo 

recuperado cons quanto aos compromissos e deveres evolutivos assumidos no período 
intermissivo, qual(ais) fase(s) representa(m) o melhor momento da proéxis pessoal? 
Fase preparatória da proéxis; Fase executiva da proéxis; ou Fase acabativa da 
proéxis?  

 
 
 
19. Desempenhologia. A maratona proexológica é a vivência da aceleração de 

ações ou esforços da conscin intermissivista, homem ou mulher, gerada pelo limite 
cronológico de realização da autoprogramação existencial, sendo medida preparatória 
para o incompletismo existencial. A afirmativa é verdadeira ou falsa?  

 
 
 
20. Desempenhologia. Na proexometria, o que significa conceitualmente o 

desempenho de um proexista ser avaliado com nota 100%?  
 
 
 
21. Desviaciologia. Sob a ótica da Desviaciologia, cite ao menos 3 condições 

passíveis de levar a conscin intermissivista a acessar tardiamente a Conscienciologia.  
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22. Economiologia. O uso da inteligência financeira proexológica visa 

principalmente o alcance do pé-de-meia para dar maior liberdade de manifestação ao 
proexista. Qual(is) das condições a seguir não representa a aplicação da inteligência 
financeira proexológica: 1. A aquisição de recursos; 2. A conservação de recursos; 3. A 
multiplicação de recursos.  

 
 
 
23. Evoluciologia. A autorresponsabilidade proexológica policármica é aquela 

na qual predominam esforços assistenciais de caráter universalista além dos interesses 
grupocármicos. A afirmativa é verdadeira ou falsa?  

 
 
 
24. Evoluciologia. O desperto intermissivista estabelece antes de ressomar, junto 

ao evoluciólogo, ter como cláusula pétrea proexológica o alcance da 
semiconsciexialidade, patamar evolutivo nunca antes alcançado na holobiografia 
pessoal. Tal conteúdo caracteriza qual tipo de proéxis (título de verbete)?  

 
 
 
25. Exemplologia. O autor Jean-Pierre Bastiou, em seu livro autobiográfico, 

expos suas vivências desde a juventude, quando alcançou o 4º lugar no concurso Mister 
Universo, passando pela fase em que era Mestre Yogue, até à terceira idade, a partir da 
experiência fora do corpo, onde amplia sua visão sobre a evolução da consciência 
tornando-se pesquisador da Conscienciologia. Esta experiência de vida se relaciona com 
qual(is) conceito(s): 1. Despertamento do intermissivista; 2. Geronte proexista; 3. 
Intermissivista retardatário.  

 
 
 
26. Exitologia. De acordo com a Exitologia – o ato ou efeito traforista de a 

conscin lúcida, homem ou mulher, realizar cada atividade ou cláusula proexológica, 
simples ou complexa, com discernimento, dedicação, zelo, hiperacuidade, detalhismo, 
presteza e envolvimento multidimensional, contribuindo na aquisição, aprimoramento e 
reeducação de atributos intraconscienciais evolutivos voltados à consecução da proéxis 
pessoal e grupal – é melhor relacionado com qual(is) verbete(s): 1. Autolucidez 
proexológica; 2. Capacidade ociosa proexológica; 3. Esmero proéxico.  
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27. Generologia. O gênero humano não importa, em tese, quanto à evolução 
consciencial, contudo, para se desenvolver a interassistencialidade é sempre relevante. 
A afirmativa é verdadeira ou falsa?  

 
 
 
28. Grafoproexologia. Sob a ótica da Maxiproexologia, qual a relação da 

grafoproéxis com a maxiproéxis?  
 
 
29. Holomemoriologia. A senha proexológica é uma ideia inata ou aporte 

existencial?  
 
 
 
30. Intermissiologia. Dentre as 6 funções básicas da autogestão existencial 

(autoplanejamento, autorganização, autodireção, autocontrole, autocapacitação e 
automanutenção), qual delas, a rigor, pode ser feita também no período intermissivo pré-
ressomático?  

 
 
 
31. Intermissiologia. Em relação ao despertamento do intermissivista: 

“constatação por parte do homem ou mulher, autoconscientizar-se e reconhecer a si 
própria como sendo ex-aluna de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático”. Qual(is) 
exemplo(s) é(são) considerado(s) parafato(s) desta condição: 1. O 
autocomprometimento em honrar as paralições recebidas; 2. O autocompromisso de 
sustentar as recins intermissivas; 3. A lealdade à paraprocedência cursista.  

 
 
 
32. Intrafisicologia. O inacabamento pessoal é a sensação de frustração da 

conscin pelo inacabamento intrafísico de algo, identificado, frequentemente, só depois 
da segunda dessoma na Intermissiologia e independentemente do compléxis ou do 
incompléxis da autoproéxis. Sob a ótica da Efeitologia, esta condição pode ser: 1. o 
efeito da autossucumbência aos próprios trafares; 2. os efeitos acumulativos do tempo 
desperdiçado; 3. os efeitos constrangedores da conduta pessoal desviante.  

 
 
 
33. Maxiproexologia. Em um caso de maxiproéxis pode ocorrer minimoréxis?  
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34. Maxiproexologia. Há retomador de tarefa sem ter sido minidissidente?  
 
 
 
35. Meritologia. De acordo com a Meritologia – As ortoconquistas e os ganhos 

multidimensionais de perseverar no cumprimento da autoproéxis – é melhor relacionado 
com qual(is) verbete(s): 1. Esteio proéxico; 2. Grafoproexometrologia; 3. Marco 
autevolutivo.  

 
 
 
36. Meritologia. Uma experiência de extrapolacionismo parapsíquico pode ser 

considerado um exemplo de honorário evolutivo?  
 
 
 
37. Morexologia. Quem principalmente determina a moréxis de um proexista?  
 
 
 
38. Parapedagogiologia. Qual o foco do segundo tempo do Curso Intermissivo?  
 
 
 
39. Pararreurbanologia. No livro Homo Sapiens Reurbanizatus (VIEIRA, 

2003, p. 258), o autor afirma: “Há sutilezas milenares. A propaganda negativa 
multimilenar das estátuas dos soldados do exército de terracota na China, faz – além da 
autoridade máxima da época – os artistas-escultores sofrerem os efeitos das antigas 
assinaturas pensênicas bélicas até hoje. Isto é interprisão grupocármica cavada por 
intermédio da Arte ou da busca cega, psicossomática, pela Beleza ou a Estética”. De 
acordo com o princípio da restauração evolutiva, neste caso, qual estratégia 
proexológica será mais adequada para os artistas-escultores, ação reversa ou 
compensação dos danos evolutivos?  

 
 
 
 
40. Paratecnologia. Quais das seguintes técnicas são tipos de balanço 

existencial: autauditoria quinquagenária, balanço pré-evoluciólogo, inventário 
proexológico, proexometria pré-executiva, retrospectiva decenal?  
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41. Proexarium. Atualmente (Ano-base: 2017) vários intermissivistas vivem em 
residências otimizadas à proéxis, conceito abordado no verbete Residência 
Proexogênica. A seguir, exemplifique 2 espaços otimizados, perante a Proexologia, que 
podem constar nestas residências.  

 
 
 
 
42. Proexologia. A amizade raríssima pode ser classificada em qual categoria de 

aporte existencial?  
 
 
 
43. Proexologia. De acordo com a Proexologia – o lembrete confirmatório de 

comprometimento proexológico antes da ressoma elaborado no Curso Intermissivo – é 
melhor relacionado com qual(is) verbete(s): 1. Inventariologia; 2. Sprint proexológico; 
3. Paraconvocação proexológica.  

 
 
 
44. Proexologia. No livro Homo Sapiens Reurbanizatus (VIEIRA, 2003, p. 

1065), o autor faz a seguinte afirmação: “Toda a proéxis é exatamente proporcional à 
natureza dos objetivos, aos recursos à mão e aos talentos pessoais.” Esta afirmação se 
fundamenta em qual lei racional da proéxis?  

 
 
 
45. Proexologia. Qual o propósito do balanço pré-evoluciólogo: evitar surpresas 

desagradáveis pós-dessomáticas ou identificar trafais para compor a próxima proéxis?  
 
 
 
46. Proexologia. Qual o público alvo do terceiro tempo da proéxis dos 

intermissivistas?  
 
 
 
47. Proexopatologia. De acordo com a Proexopatologia, um intermissivista que 

apresenta a autodesorientação existencial - condição na qual a conscin perde o rumo, a 
orientação correta da própria vida e da proéxis, em estado de perplexidade, insegurança 
e confusão, sem saber agir ou para qual direção seguir – é indicador de que lhe falta: 1. 
Hierarquia de valores proexológicos; 2. Maratona proexológica; 3. Retrocognição 
intermissiva.  
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48. Profilaxiologia. Na vida moderna, uma das principais dificuldades  

à realização da proéxis é o excesso de estímulos e atrativos ampliando a possibilidade 
do desviacionismo. Neste contexto, considerando o objetivo de evitar a dispersão dos 
esforços do proexista, qual(is) a(s) técnica(s) proexológica(s) mais adequada dentre as 
seguintes possibilidades: 1. Autogestão existencial; 2. Empenho proexolíneo; 3. 
Prioridade proexológica.  

 
 
 
 
49. Tenepessologia. O verbete esteio tenepessístico foi classificado dentro da 

especialidade Proexologia. Isto tem lógica? Em que a Tenepes contribuí para a 
consecução da proéxis pessoal? Descreva pelo menos 2 argumentos.  

 
 
 
 
 
50. Terapeuticologia. O planejamento e a consecução do esquema estrutural da 

proéxis podem ser envolventes e constantemente motivadores, preenchendo o vazio da 
intimidade de qualquer pessoa. Esta afirmativa se relaciona com qual conceito 
proexológico?  
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APEX 
 

PROVA   GERAL   DE   PROEXOLOGIA 
 

AVALIAÇÃO   ESCRITA:   16 / DEZEMBRO / 2018 
 
 
PROEXÓLOGO(A):          
                               

De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia e com o 
desenvolvido nas tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2018, bem como no livro 
Manual da Proéxis e os trabalhos do CIPROÉXIS publicados nas Revistas 
Proexologias em 2015 (Vol. 1, N. 1), 2016 (Vol. 2, N. 2) e 2017 (Vol. 3, N3), responda 
estas 50 questões ordenadas pela especialidade do tema: 

 

Na análise da identidade interassistencial da biografia de Waldo Vieira (1932 – 
2015), médico, pesquisador e conscienciólogo brasileiro, é possível observar o seguinte 
quadro representando sua identidade interassistencial: 

 
A) Sujeito interassistencial Waldo Vieira (1932 – 2015) 
B) Público-alvo proexológico ? 
C) Problema evolutivo Necessidade de ampliar a compreensão da evolução 

consciencial numa abordagem científica, 
fundamentado no paradigma consciencial 
(holossomático, multidimensionalidade, 
multiexistencialidade e bioenergética), empregando o 
parapsiquismo nas interassistências cosmoéticas e na 
recuperação de cons. 

D) Solução interassistencial ? 
E) Síntese (especialidade) ? 

 
Considerando o modelo analítico da identidade interassistencial proposto pelo 

proexólogo Laênio Loche (2012), responda aos questionamentos a seguir (questões 1, 2 
e 3). 

 
01. Assistenciologia. Qual o principal público-alvo proexológico das atividades 

assistenciais de Waldo Vieira? 
 
R: Intermissivistas. 
 
02. Autoconscienciometrologia. Quanto à síntese de suas atividades 

interassistenciais, qual a melhor especialidade se aplica ao seu caso? 
 
R.: Conscienciologia. 
 
03. Gesconologia. De acordo com a proexologia, exemplifique pelo menos 3 

soluções interassistenciais utilizadas por Waldo Vieira na sua consecução da proéxis.  
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R: Livros, Enciclopedia, CEAEC, IIPC, Cursos, Holoteca, Holociclo, 

laboratórios conscienciais. 
 
04. Acertologia. Qual princípio norteia pelo menos parte do conteúdo da proéxis 

no seguinte caso: o antigo naturalista alemão no século XIX e atual biólogo e professor 
no século XXI: princípio da restauração evolutiva ou princípio da ampliação do 
acerto? 

 
R: Princípio da Ampliação do Acerto. 
 
05. Antiproexologia. Na análise proexológica da biografia de William 

Wilberforce (1759-1833), filantropo e político abolicionista inglês, o autor Pedro Borges 
(Revista Proexologia, N. 1, 2015) identificou alguns fatos relacionados: “Wilberforce 
preparava-se para entrar com uma moção no Parlamento no ano de 1788, porém sua 
saúde declinou, desenvolvendo sérios problemas gastrointestinais, provavelmente 
relacionados ao estresse e que quase o levaram a dessoma.” Considerando a teoria do 
campo de forças existenciais, e tendo como objetivo/parâmetro o compléxis, a qual tipo 
de força corresponde os problemas de saúde retratado no caso? 

 
R: Forças contrárias.  
 
06. Antiproexologia. O subsídio esbanjado e empregado de forma espúria e 

perdulária, pela conscin intermissivista fascinada pela eletronótica. – é melhor 
relacionado com qual(is) conceito(s): 1. A cultura proexológica; 2. O binômio 
recebimento–retribuição; 3. Aporte proexológico mentalsomático desperdiçado.  

 
R: Aporte proexológico mentalsomático desperdiçado. 
 
07. Autodiscernimentologia. Perante as leis racionais da proéxis há profissões 

evitáveis. Qual lei da proéxis fundamenta esta afirmação?  
 
R: Cosmoeticidade. 
 
08. Autoinconflitologia. Podemos citar como sinônimo(s) da 

autoinconflitividade proexológica: 1. Autodivergência proexológica. 2. 
Autodiscordância proexológica. 3. Autodissonância proexológica. 4. Autopacificidade 
proexológica. 5. Autoposicionamento proexológico harmonizado.  

 
R: 4. Autopacificidade proexológica. 5. Autoposicionamento proexológico 

harmonizado. 
 
09. Autoproexologia. A maternidade não-programada é fato pertencente ao 

âmbito do desviacionismo ou da autoproexologia?  
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R: Pode ser ambos. No âmbito da autoproexologia quando é extraproéxis.  
 
10. Autoproexologia. Como se denomina o recurso recebido durante a vida, 

constituído por ferramentas úteis, aprendizados e condições favoráveis ao bom 
desempenho das tarefas interassistenciais, servindo de indicador da autoproéxis?  

 
R: Aporte existencial. 
 
11. Autoproexologia. Sob a ótica da Autoproexologia, qual a principal vantagem 

do Empreendedorismo Autoproexológico?  
 
R: A realização de projetos evolutivos. 
 
12. Autoproexologia. Sob a ótica da Autoproexologia, qual(is) conceito(s) a 

seguir expressa a capacidade produtiva da conscin intermissivista na consecução 
satisfatória de autoproéxis: 1. Proexocracia; 2. Proexialidade; 3. Proexovisão?  

 
R: Proexialidade. 
 
13. Autoproexometria. Perante a assunção da proéxis, um intermissivista 

apresenta ousadia evolutiva, exemplifique 3 (três) autotrafores pró-proéxis responsáveis 
pela excelência do autodesempenho proexológico?  

 
R: EXEMPLOS = Assertividade; Autodesperticidade; Automotivação; 

Autorganização; Comunicabilidade; Coragem; Criticidade; Duplismo; Hiperacuidade; 
Intelectualidade; Moderação; Ortopensenidade; Parapsiquismo; Recinofilia; 
Tenacidade. 

 
14. Autoproexometria. Qual tipo de balanço existencial é mais apropriado na 

quarta idade?  
 
R: Inventário proexológico. 
 
15. Conviviologia. A amizade intermissivista é o sentimento fiel, recíproco, 

elevado, de afeição, simpatia e estima, manifesto na convivência harmônica entre as 
consciências extrafísicas, durante o Curso Intermissivo (CI), podendo atuar na condição 
de recurso potencializador de união do grupo, quando ressomado, na consecução 
entrosada da maxiproéxis grupal interassistencial. Quais exemplos são considerados pré-
requisitos para a vivência plena da amizade intermissivista na intrafisicalidade: 1. 
Abertismo e dispersão; 2. Proatividade e Respeito; 3. Comunicação e sectarismo?  

R: Proatividade e Respeito. 
16. Cronoproexologia. As consciências atiladas quanto ao crescendo tempo de 

semear–tempo de colher em relação às auto e maxiproéxis, aproveitam os momentos 
evolutivos para o cultivo das ações tarísticas. Cite ao menos 2 tipos de safras “fartas” 
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verificáveis na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional que 
oportunizará futuras colheitas.  

 
R: Safra de artigos conscienciológicos. Safra de autopesquisadores. Safra de 

autores. Safra de consciencioterapeutas. Safra de cursos conscienciológicos. Safra de 
docentes conscienciológicos. Safra de duplas evolutivas. Safra de epicons. Safra de 
gescons. Safra de ICs. Safra de intermissivistas. Safra de inversores existenciais. Safra 
de líderes interassistenciais. Safra de neoenciclopedistas. Safra de reciclantes 
existenciais. Safra de tenepessistas. Safra de verpons. 

 
17. Cronoproexologia. De acordo com a Cronoproexologia – o ato ou efeito de 

a conscin intermissivista elevar consideravelmente o investimento dos autesforços em 
determinada área proéxica prioritária, mantendo sadiamente a produtividade dos demais 
setores da vida, a fim de acelerar neoconquistas evolutivas (aceleração proexológica) – 
é melhor relacionado com qual(is) verbete(s): 1. Poupança existencial; 2. Sprint 
proexológico; 3. Tesaurização.  

 
R: Sprint proexológico. 
 
18. Cronoproexologia. De acordo com a Cronoproexologia, a conscin tendo 

recuperado cons quanto aos compromissos e deveres evolutivos assumidos no período 
intermissivo, qual(ais) fase(s) representa(m) o melhor momento da proéxis pessoal? 
Fase preparatória da proéxis; Fase executiva da proéxis; ou Fase acabativa da 
proéxis?  

 
R: TODAS. 
 
19. Desempenhologia. A maratona proexológica é a vivência da aceleração de 

ações ou esforços da conscin intermissivista, homem ou mulher, gerada pelo limite 
cronológico de realização da autoprogramação existencial, sendo medida preparatória 
para o incompletismo existencial. A afirmativa é verdadeira ou falsa?  

 
R: Falsa. 
 
20. Desempenhologia. Na proexometria, o que significa conceitualmente o 

desempenho de um proexista ser avaliado com nota 100%?  
 
R: Compléxis. 
 
21. Desviaciologia. Sob a ótica da Desviaciologia, cite ao menos 3 condições 

passíveis de levar a conscin intermissivista a acessar tardiamente a Conscienciologia.  
 
R: Exemplos: Acomodação. Alienação. Amizades ociosas. Apatia. Apriorismos. 

Assedialidade. Autocorrupção. Autodesorganização. Autodesvalorização. 
Autodispersividade. Automatismo. Automimese dispensável. Autovitimização. 
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Beligerância. Bradipsiquismo. Cabotinismo. Cascagrossismo. Conflitividade. 
Consumismo. Desmotivação. Despriorização. Dispersão. Dromomania. Egoísmo. 
Eletronótica. Gurulatria. Imaturidades. Materialismo. Maus hábitos. Monoideísmo. 
Murismo. Perturbabilidade. Preconceitos. Preguiça. Procrastinação. Promiscuidade. 
Psicopatia. Riscomania. Taconismo. Telemania. Vícios. 

 
22. Economiologia. O uso da inteligência financeira proexológica visa 

principalmente o alcance do pé-de-meia para dar maior liberdade de manifestação ao 
proexista. Qual(is) das condições a seguir não representa a aplicação da inteligência 
financeira proexológica: 1. A aquisição de recursos; 2. A conservação de recursos; 3. A 
multiplicação de recursos.  

 
R: Nenhuma. Todos representam. 
 
23. Evoluciologia. A autorresponsabilidade proexológica policármica é aquela 

na qual predominam esforços assistenciais de caráter universalista além dos interesses 
grupocármicos. A afirmativa é verdadeira ou falsa?  

 
R: Verdadeira. 
 
24. Evoluciologia. O desperto intermissivista estabelece antes de ressomar, junto 

ao evoluciólogo, ter como cláusula pétrea proexológica o alcance da 
semiconsciexialidade, patamar evolutivo nunca antes alcançado na holobiografia 
pessoal. Tal conteúdo caracteriza qual tipo de proéxis (título de verbete)?  

 
R: Magnoproéxis. 
 
25. Exemplologia. O autor Jean-Pierre Bastiou, em seu livro autobiográfico, 

expos suas vivências desde a juventude, quando alcançou o 4º lugar no concurso Mister 
Universo, passando pela fase em que era Mestre Yogue, até à terceira idade, a partir da 
experiência fora do corpo, onde amplia sua visão sobre a evolução da consciência 
tornando-se pesquisador da Conscienciologia. Esta experiência de vida se relaciona com 
qual(is) conceito(s): 1. Despertamento do intermissivista; 2. Geronte proexista; 3. 
Intermissivista retardatário.  

 
R: TODOS. 
 
26. Exitologia. De acordo com a Exitologia – o ato ou efeito traforista de a 

conscin lúcida, homem ou mulher, realizar cada atividade ou cláusula proexológica, 
simples ou complexa, com discernimento, dedicação, zelo, hiperacuidade, detalhismo, 
presteza e envolvimento multidimensional, contribuindo na aquisição, aprimoramento e 
reeducação de atributos intraconscienciais evolutivos voltados à consecução da proéxis 
pessoal e grupal – é melhor relacionado com qual(is) verbete(s): 1. Autolucidez 
proexológica; 2. Capacidade ociosa proexológica; 3. Esmero proéxico.  

 



Prova  Geral  de  Proexologia  2018 
 
6 

R:  (1) Autolucidez proexológica  e/ou  (3) Esmero proéxico 
 
27. Generologia. O gênero humano não importa, em tese, quanto à evolução 

consciencial, contudo, para se desenvolver a interassistencialidade é sempre relevante. 
A afirmativa é verdadeira ou falsa?  

 
R: Verdadeira. 
 
28. Grafoproexologia. Sob a ótica da Maxiproexologia, qual a relação da 

grafoproéxis com a maxiproéxis?  
 
R: Por meio da grafoproéxis a escrita alcançará a grupalidade, pois o escritor 

conscienciólogo assistirá um determinado grupo de leitores relacionado ao seu grupo 
evolutivo. 

 
29. Holomemoriologia. A senha proexológica é uma ideia inata ou aporte 

existencial?  
 
R: Ideia inata. 
 
30. Intermissiologia. Dentre as 6 funções básicas da autogestão existencial 

(autoplanejamento, autorganização, autodireção, autocontrole, autocapacitação e 
automanutenção), qual delas, a rigor, pode ser feita também no período intermissivo pré-
ressomático?  

 
R: Autoplanejamento ou autocapacitação. 
 
31. Intermissiologia. Em relação ao despertamento do intermissivista: 

“constatação por parte do homem ou mulher, autoconscientizar-se e reconhecer a si 
própria como sendo ex-aluna de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático”. Qual(is) 
exemplo(s) é(são) considerado(s) parafato(s) desta condição: 1. O 
autocomprometimento em honrar as paralições recebidas; 2. O autocompromisso de 
sustentar as recins intermissivas; 3. A lealdade à paraprocedência cursista.  

 
R: TODAS. 
 
32. Intrafisicologia. O inacabamento pessoal é a sensação de frustração da 

conscin pelo inacabamento intrafísico de algo, identificado, frequentemente, só depois 
da segunda dessoma na Intermissiologia e independentemente do compléxis ou do 
incompléxis da autoproéxis. Sob a ótica da Efeitologia, esta condição pode ser: 1. o 
efeito da autossucumbência aos próprios trafares; 2. os efeitos acumulativos do tempo 
desperdiçado; 3. os efeitos constrangedores da conduta pessoal desviante.  

 
R: TODAS. 
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33. Maxiproexologia. Em um caso de maxiproéxis pode ocorrer minimoréxis?  
 
R: Sim, quando dentro do tempo previsto faltou pouco para o compléxis, estende-

se o tempo para a conclusão integral. 
 
34. Maxiproexologia. Há retomador de tarefa sem ter sido minidissidente?  
 
R: Há. O proexista pode se afastar sem necessariamente se contrapor às ideias 

ou pessoas. 
 
35. Meritologia. De acordo com a Meritologia – As ortoconquistas e os ganhos 

multidimensionais de perseverar no cumprimento da autoproéxis – é melhor relacionado 
com qual(is) verbete(s): 1. Esteio proéxico; 2. Grafoproexometrologia; 3. Marco 
autevolutivo.  

 
R: Marco autevolutivo. 
 
36. Meritologia. Uma experiência de extrapolacionismo parapsíquico pode ser 

considerado um exemplo de honorário evolutivo?  
 
R: Sim. 
 
37. Morexologia. Quem principalmente determina a moréxis de um proexista?  
 
R: O evoluciólogo. 
 
38. Parapedagogiologia. Qual o foco do segundo tempo do Curso Intermissivo?  
 
R: A consecução da maxiproéxis. 
 
39. Pararreurbanologia. No livro Homo Sapiens Reurbanizatus (VIEIRA, 

2003, p. 258), o autor afirma: “Há sutilezas milenares. A propaganda negativa 
multimilenar das estátuas dos soldados do exército de terracota na China, faz – além da 
autoridade máxima da época – os artistas-escultores sofrerem os efeitos das antigas 
assinaturas pensênicas bélicas até hoje. Isto é interprisão grupocármica cavada por 
intermédio da Arte ou da busca cega, psicossomática, pela Beleza ou a Estética”. De 
acordo com o princípio da restauração evolutiva, neste caso, qual estratégia 
proexológica será mais adequada para os artistas-escultores, ação reversa ou 
compensação dos danos evolutivos?  

 
R: Ação reversa. 
 
40. Paratecnologia. Quais das seguintes técnicas são tipos de balanço 

existencial: autauditoria quinquagenária, balanço pré-evoluciólogo, inventário 
proexológico, proexometria pré-executiva, retrospectiva decenal?  
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R: Todas são. 
 
41. Proexarium. Atualmente (Ano-base: 2017) vários intermissivistas vivem em 

residências otimizadas à proéxis, conceito abordado no verbete Residência 
Proexogênica. A seguir, exemplifique 2 espaços otimizados, perante a Proexologia, que 
podem constar nestas residências.  

 
R: EXEMPLOS = Proexoteca; Tenepessarium; Alcova blindada; Base 

intrafísica: amparoporto;  Câmara de reflexão; Conceptáculo da ofiex; Escritório 
pessoal; Peça encapsulada.  

 
42. Proexologia. A amizade raríssima pode ser classificada em qual categoria de 

aporte existencial?  
 
R: Socioaporte. 
 
43. Proexologia. De acordo com a Proexologia – o lembrete confirmatório de 

comprometimento proexológico antes da ressoma elaborado no Curso Intermissivo – é 
melhor relacionado com qual(is) verbete(s): 1. Inventariologia; 2. Sprint proexológico; 
3. Paraconvocação proexológica.  

 
R: Paraconvocação proexológica.  
 
44. Proexologia. No livro Homo Sapiens Reurbanizatus (VIEIRA, 2003, p. 

1065), o autor faz a seguinte afirmação: “Toda a proéxis é exatamente proporcional à 
natureza dos objetivos, aos recursos à mão e aos talentos pessoais.” Esta afirmação se 
fundamenta em qual lei racional da proéxis?  

 
R: Compatibilidade. 
 
45. Proexologia. Qual o propósito do balanço pré-evoluciólogo: evitar surpresas 

desagradáveis pós-dessomáticas ou identificar trafais para compor a próxima proéxis?  
 
R: Evitar surpresas desagradáveis pós-dessomáticas. (o termo desagradável é 

usado na definição do verbete) (v. Balanço pré-evoluciólogo). 
 
46. Proexologia. Qual o público alvo do terceiro tempo da proéxis dos 

intermissivistas?  
 
R: Pré-intermissivistas (v. Pré-intermissivista). 
 
47. Proexopatologia. De acordo com a Proexopatologia, um intermissivista que 

apresenta a autodesorientação existencial - condição na qual a conscin perde o rumo, a 
orientação correta da própria vida e da proéxis, em estado de perplexidade, insegurança 
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e confusão, sem saber agir ou para qual direção seguir – é indicador de que lhe falta: 1. 
Hierarquia de valores proexológicos; 2. Maratona proexológica; 3. Retrocognição 
intermissiva.  

 
R: Hierarquia de valores proexológicos. 
 
48. Profilaxiologia. Na vida moderna, uma das principais dificuldades  

à realização da proéxis é o excesso de estímulos e atrativos ampliando a possibilidade 
do desviacionismo. Neste contexto, considerando o objetivo de evitar a dispersão dos 
esforços do proexista, qual(is) a(s) técnica(s) proexológica(s) mais adequada dentre as 
seguintes possibilidades: 1. Autogestão existencial; 2. Empenho proexolíneo; 3. 
Prioridade proexológica.  

 
R: TODAS. 
 
49. Tenepessologia. O verbete esteio tenepessístico foi classificado dentro da 

especialidade Proexologia. Isto tem lógica? Em que a Tenepes contribuí para a 
consecução da proéxis pessoal? Descreva pelo menos 2 argumentos.  

 
R: Sim. Exemplos: Autorrecins otimizadas pela tenepes; a assunção do 

epicentrismo; a intencionalidade de desejar o melhor para todos; a visão de conjunto 
permitida pela interassistência; base intrafísica otimizada para a tenepes; a resiliência 
diante das dificuldades intra e extrafísicas; a decisão de fazer mais e melhor pelo outro; 
o megafoco no modelo evolutivo consciencial; as neoideias advindas da prática da 
tenepes; a mudança de patamar evolutivo; a assistência a conscins e consciexes; a 
qualificação teática da assistência; a vivência com o amparo extrafísico; a ampliação 
cosmovisiológica da multidimensionalidade; o autocomprometimento parapsíquico 
interassistencial lúcido; exemplarismo pessoal cosmoético. 

 
50. Terapeuticologia. O planejamento e a consecução do esquema estrutural da 

proéxis podem ser envolventes e constantemente motivadores, preenchendo o vazio da 
intimidade de qualquer pessoa. Esta afirmativa se relaciona com qual conceito 
proexológico?  

 
R: Proexoterapia. 


