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APEX
PROVA GERAL DE PROEXOLOGIA
AVALIAÇÃO ESCRITA: 27 / NOVEMBRO / 2016

TERTULIANO(A):
De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia e com o
desenvolvido nas tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2016, bem como no livro
Manual da Proéxis e os trabalhos do CIPROÉXIS 2015, responda estas 50 questões
ordenadas pela especialidade do tema:
01. Amparologia. Dentre os recursos a seguir, qual se relaciona aos indicadores
proexológicos, comunicado ao proexista pelos amparadores: 1. Periscópio proexológico;
2. Senha proexológica; 3. Corpus de evidências na proéxis.
R: Todas.
02. Antiproexologia. Na análise da maxidissidência do militarismo, o autor
Alexandre Daibert (Revista Proexologia, N. 1, 2015) identificou a importância do
realinhamento proexológico e a mudança profissional, solicitando a baixa na Força Aérea
Brasileira (FAB). Sob a ótica da Proexologia, o que corresponde esta carreira profissional
para o intermissivista?
R: Profissão evitável.
03. 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.
04. Antiproexologia. Você identifica 5 atitudes indiscutivelmente antiproéxis?
Quais?
R: Exemplos: Toxicomania; belicismo; alcoolismo; aborto; riscomania.
05. Assistenciologia. Na análise da infância de Waldo Vieira, a autora Mabel
Teles (Zéfiro: a paraidentidade de Waldo Vieira, 2014) descreve o período de formação
escolar em Uberaba: “O casal Palmério acolheu Vieira desde sua chegada a Uberaba.
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Após o primeiro ano do internato, Armante cogitava trazer o filho de volta a Monte
Carmelo em função dos altos custos do colégio. Foi de Palmério a ideia de empregar o
garoto no educandário, de modo a pagar os próprios estudos, ao reconhecer em Vieira o
melhor aluno da turma.” Como classificar este aporte existencial?
R.: Assistência de destino.
06. Autolucidologia. Qual enfermidade, dentre as seguintes, está diretamente
relacionada à dificuldade de identificação da autoproéxis: síndrome de Merivel, distorção
proéxica ou pseudoproéxis?
R: Todas estão relacionadas.
07. Autoproexologia. Relacione 2 funções básicas da autogestão existencial que
auxiliam na execução da proéxis?
R: Exemplos (selecionar 2): Autoplanejamento, autorganização, autodireção,
autocontrole, autocapacitação e automanutenção.
08. Autoproexometria. Sob a ótica da Autoproexometria, quais variáveis a seguir
podem ser consideradas pela conscin proexista como medidas na autoavaliação: 1.
Materialidade. A qualidade dos bens materiais adquiridos; 2. Antidispersividade. A
qualidade das prioridades pessoais; 3. Coerenciabilidade. A qualidade da autocoerência
quanto aos princípios pessoais.
R: Itens 2 e 3.
09. Bamburriologia. 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: “Em 1776, aos 17 anos, foi para
o colégio St. John’s, na Universidade de Cambridge. Com a morte do tio e do avô, tornou-se
economicamente independente. Neste período, observa-se o exacerbar de seu porão consciencial, ficando
imerso na vida social estudantil em um estilo de vida hedonista, envolvendo jogos de cartas, apostas e
bebidas até altas horas da noite, além do desinteresse pelos estudos. Apesar disso, conseguiu obter os títulos
de bacharel em 1781 e mestre em Artes Liberais, em 1788.” Considerando a teoria do campo de

forças existenciais, e tendo como objetivo/parâmetro o compléxis, a qual tipo de força
corresponde a herança recebida, decorrência da dessoma do tio e do avô retratado no
caso?
R.: Forças neutras.
10. Conflitologia. Uma conscin intermissivista apresenta a seguinte
sintomatologia: “desfazimento da estrutura, da sustentação e da coesão do grupo de
trabalho evolutivo, decorrente do alto grau de conflitividade, competitividade, antipatia e
incompreensão entre os coproexistas.” De acordo com a proexopatologia, qual o
diagnóstico dentre as seguintes possibilidades: 1. Desestruturação grupoproexológica. 2.
Pseudoproéxis. 3. Retroego antiproexológico.
R: Desestruturação grupoproexológica.
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11. Conscienciocentrologia. Um dos hábitos de Waldo Vieira (1932-2015) era
criar equipes de trabalho por onde passava, agrupando sinergicamente consciências de
perfis e tendências pessoais afins, visando a aceleração da cognição, o desenvolvimento da
Conscienciologia e o crescimento evolutivo dos intermissivistas participantes das
equipins. Este hábito demonstrava o senso de equipe de Vieira e promovia o
desenvolvimento de qual cultura?
R.: Cultura Conscienciocêntrica.
12. Conscienciometrologia. Na Escala Evolutiva das Consciências, quem possui
o percentual de 50% em relação ao Homo sapiens serenissimus?
R: O ser desperto.
13. Cronêmica. Como se chama a fase da proéxis no qual a conscin lúcida, na 3a
ou 4a idade, busca aproveitar ao máximo, alcançando a meta existencial final e
coroamento da proéxis?
R: Fase acabativa da proéxis.
14. 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 quais verbetes: 1. Poupança existencial; 2. Sprint proexológico;
3. Tesaurização.
R: Sprint proexológico.
15. Desassediologia. Como se denomina a agenda que visa a organização dos
horários e dos compromissos pessoais, familiares, profissionais, sociais e comunitários,
dentro de rotina profilática da conscin disciplinada, homem ou mulher, de modo a
promover e a manter o autodesassédio emocional contínuo crescente necessário aos
trabalhos interassistenciais?
R: Agenda autodesassediadora.
16. Dessomatologia. A dessoma extingue todos os conflitos de origem
intraconsciencial. A afirmativa é verdadeira ou falsa? Justifique do ponto de vista
proexológico.
R: Falsa. A dessoma não extingue todos os conflitos de origem intraconsciencial.
A conscin incompletista entrará em melin.
17. Evoluciologia. A consciência intermissivista, no estágio evolutivo de préserenão vulgar, estabelece antes de ressomar, junto ao evoluciólogo, ter como cláusula
pétrea proexológica o alcance da desperticidade, patamar evolutivo nunca antes alcançado
na holobiografia pessoal. Tal conteúdo caracteriza qual tipo de proéxis (título de verbete)?
R: Magnoproéxis.
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18. Evoluciologia. Diferencie colheita intermissiva de colheita intrafísica.
R: A colheita intermissiva ocorre a partir do texto da obra-prima escrita em vida
intrafísica anterior pela conscin autora, agora, vivendo na fase intermissiva, na condição
de consciex lúcida, às leitoras e leitores pósteros, evocadores, a partir dos tópicos do
livro ou livros. A colheita intrafísica é a autovivência por parte da conscin lúcida,
proexista veterana, aplicando na vida humana as manifestações assistenciais da própria
proéxis, encaminhada ou na fase acabativa, preparando desde já outras conscins para o
primeiro Curso Intermissivo (CI) pós-dessomático, p. 774 e 778.
19. Extrafisicologia. A entrevista com um Serenão, através de uma projeção
lúcida patrocinada pelos amparadores, pode ser considerada que tipo de aporte
existencial?
R.: Paraaporte ou Extrapolacionismo.
20. Grupocarmalogia. Quais as 3 leis da proéxis relacionadas diretamente à
grupocarmalogia?
R: Grupocarmalidade, Interatividade, Intercooperatividade.
21. Grupocarmologia. Dentro da escala evolutiva, a partir de qual nível as proéxis
deixam de ter algum tipo de conteúdo grupocármico?
R: Nenhum, em todos os níveis sempre há um percentual de grupocarma. “Toda
programação existencial recebe alguma orientação direta ou indireta do evoluciólogo ou
orientador evolutivo do grupocarma.”
22. Heteroproexometria. Sob a ótica da Heteroproexometria, a qualidade do
cumprimento dos paradeveres autoimpostos pode ser considerado como uma variável a
ser considerada na heteravaliação racional e lógica do nível de consecução das tarefas,
atribuições ou objetivos existenciais evolutivos de conscin na condição de proexista
cobaia?
R: Sim. ANULADA = FALTOU A PERGUNTA
23. Incomplexiologia. João e Pedro são gêmeos univitelinos, ambos são
voluntários na mesma IC e se interessam pelo mesmo tema de pesquisa, Proexologia;
contudo, mesmo com tantas semelhanças, as proéxis não são idênticas quanto aos
objetivos e as respectivas cláusulas pétreas. Qual lei proexológica fundamenta tal
conclusão?
R: Lei da Invulgaridade ou Lei da Exclusividade, qualquer uma das duas se
relacionam a esta condição.
24. Intermissiologia. O conjunto de disciplinas do Curso Intermissivo objetiva
auxiliar o cursista para o alcance de qual conquista futura?
R: O compléxis da proéxis na próxima vida intrafísica.
25. Intermissiologia. O Pandeiro era para-ambiente homeostático, contando com a
participação de consciexes que se organizavam de acordo com suas conexões específicas
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para o trabalho e visava otimizar a maxiproéxis grupal, com base na Conscienciologia.
Esta comunex transitória era uma espécie de subsidiária de onde?
R.: Dos Cursos Intermissivos.
26. Intrafisicologia. De acordo com Proexologia, cite 2 vantagens de se morar em
uma residência proexogênica.
R: Exemplos: Tenepessarium; a profilaxia energética da casa sem quinas nem
degraus; escritório pessoal adequado para produção de gescons; ergonomia preservando
a saúde; esteira para prática de exercícios; racionalização dos espaços; alcova blindada;
câmara de reflexão; cômodo da Tenepes; conceptáculo da ofiex; peça encapsulada; e
outros que beneficiem a proéxis.
27. Inventariologia. Qual o nome da técnica utilizada pela conscin intermissivista
lúcida de inventariar, examinar, esquadrinhar, varrer e avaliar o próprio desempenho na
execução da proéxis e da produção gesconológica, a partir da quinta década de vida
intrafísica, em pleno período maturológico denominado meia-idade.
R: Autauditoria Quinquagenária.
28. Maxiproexologia. Como se denomina a união, associação e integração entre as
conscins intermissivistas afins, homens ou mulheres, mantida através da afetividade sadia,
interassistencialidade tarística e participação ativa em trabalhos de equipe, objetivando a
consecução da proéxis conjunta?
R: Coesão grupal maxiproexológica.
29. Maxiproexologia. Como se denomina o elevado grau de holomaturidade da
conscin intermissivista, balizando as ações e decisões no cumprimento satisfatório das
cláusulas pétreas da proéxis? Tais como: 1. A autogestão proexológica acima da
dispersão patológica. 2. A dupla evolutiva (DE) acima do casal incompleto. 3. O
avanço na escala evolutiva acima de títulos academicistas.
R: Raciocínio proexológico.
30. Megagesconologia. O êxito na materialização de megagestações conscienciais,
libertárias e universalistas, realizadas em equipe é resultado da integração cosmoética de
intenções, esforços e talentos grupais. Enumere 3 exemplos de megaempreendimentos da
CCCI, frutos da coesão grupal maxiproexológica.
R: Exemplos: 1. CCCI: a estruturação da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional. 2. Edificações: a construção de edificações
conscienciocêntricas; o Bairro Cognópolis; os Condomínios Conscienciológicos; o Polo
Conscienciocêntrico Discernimentum; o Tertuliarium; os campi conscienciológicos; o
hotel Mabu Interludium. 3. Enciclopédia: a participação de verbetógrafos voluntários na
construção do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. 4. IC: a fundação e o
desenvolvimento de Instituições Conscienciocêntricas.
31. Organizaciologia. Na autogestão existencial, qual é a responsabilidade básica
da função de autorganização existencial?
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R.: Ordenação e disposição das partes essenciais e dos componentes da vida para
se obter um melhor desempenho proexológico.
32. Paraconviviologia. Na análise da paraelencologia envolvendo o Zéfiro, a
autora Mabel Teles (Zéfiro: a paraidentidade de Waldo Vieira, 2014) descreve o
Enumerador: “É o amparador de função de Waldo Vieira desde sua juventude, em
Uberaba. Conviveu com Zéfiro em várias existências humanas, muitas delas na condição
de irmão, inclusive gêmeo.” Como classificar este aporte existencial?
R.: Amizade raríssima.
33. Paracronologia. Uma conscin intermissivista apresenta a seguinte
sintomatologia: “atitude ou decisão de se buscar metas ou estratégias planejadas na
proéxis, contudo extemporâneas, fora de época e inadequadas no presente, com
possibilidade de gerar ou ampliar prejuízos óbvios ao compléxis, devido à expiração de
conteúdos do passado ou à prematuridade de conteúdos do futuro”. De acordo com a
proexopatologia, qual o diagnóstico dentre as seguintes possibilidades: 1. Acomodação
consciencial. 2. Anacronismo existencial. 3. Autofracasso deslocado.
R: Anacronismo existencial.
34. Paradireitologia. A extraproéxis pode ser considerada cláusula pétrea da
autoproéxis? Em caso afirmativo justifique a resposta.
R: Não.
35. Paraprofilaxiologia. De acordo com os critérios básicos propostos para a
agenda autodesassediadora, a serem empregados pela conscin intermissivista,
exemplifique pelo menos 1 critério do ponto de vista proexológico visando a rotina
profilática.
R: Exemplos (é necessário apenas 1): 1. Cosmovisão. Manter a visão de conjunto
das atividades pessoais já agendadas, evitando assumir compromissos excessivos
causadores da autodesorganização consciencial. 2. Distanciamento. Procurar distanciar
atividades emociogênicas de atividades as quais exigem o máximo de equilíbrio para
serem desempenhadas satisfatoriamente. 3. Evitação. Não ceder às chantagens
emocionais recorrentes de conscins próximas e qualquer outro tipo de pressão intrusiva,
submetendo-se aos assediadores extrafísicos e sobrecarregando a agenda com
compromissos desnecessários. 4. Megafoco. Retornar imediatamente ao megafoco
evolutivo, à pista principal, após qualquer dispersão, desvio, contratempo,
intempestividade, indisciplina ou quebra qualitativa. 5. Mudança. Não inserir atividade
extra prescindível, nem mudar hábitos corriqueiros na rotina já estabelecida em semana
de compromisso sério. 6. Ponderação. Não marcar compromissos de última hora ou
impulsivamente sem refletir com ponderação, considerando o antes (preparo) e o depois
(desassimilação) de cada atividade. 7. Priorização. Privilegiar sempre o mais importante,
atacadista, deixando para depois outras demandas menos interassistenciais. 8.
Redução. Diminuir as atividades secundárias e terciárias em temporadas de maior
sobrecarga de trabalho e de estressamento emocional.
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36. Proexologia. Como se denomina a interação de várias autoproéxis?
Considerando que é uma categoria de programação existencial muito comum aos
voluntários e voluntárias da Cognópolis.
R: Maxiproéxis.
37. Proexologia. Na análise da identidade interassistencial da biografia de William
Wilberforce (1759-1833), filantropo e político abolicionista inglês, o autor Pedro Borges
(Revista Proexologia, N. 1, 2015) elaborou o seguinte quadro:
A) Sujeito
interassistencial
B) ?
C) ?

D) Solução
interassistencial
E) Síntese
(especialidade)

William Wilberforce (1759-1833)
Negros e escravos de países vinculados ao Reino Unido.
Escravidão, comércio e maus tratos de negros enquanto base de
desigualdade social devido aos preconceitos culturais reinantes em
sua época.
Aprovação de legislação referente ao abolicionismo na Inglaterra
(séculos XVIII e XIX).
Fundamentado na análise das variáveis anteriores, a identidade
interassistencial pode ser sintetizada por aproximação na
especialidade conscienciológica da Parapoliticologia.

Considerando o modelo analítico da identidade interassistencial proposto pelo
proexólogo Laênio Loche (2012), quais os nomes das variáveis B e C?
R.: B = público-alvo proexológico; C = problema evolutivo.
38. Proexologia. Na análise proexológica da biografia de Juscelino Kubitschek
(1902-1976), político brasileiro, o autor Alexandre Nonato (JK e os Bastidores da
Construção de Brasília, 2010) faz uma breve análise proexológica do biografado, onde ele
identificou momentos-chaves e decisões que abriram as portas para novas oportunidades
evolutivas e promoveram a aceleração da história pessoal. Do ponto de vista
proexológico, esta aceleração e consequente potencialização no engajamento da proéxis,
também está relacionado com qual conceito?
R.: Alavancagem da proéxis.
39. Proexologia. Na análise proexológica da biografia de Juscelino Kubitschek
(1902-1976), político brasileiro, o autor Alexandre Nonato (JK e os Bastidores da
Construção de Brasília, 2010) faz uma breve análise conscienciométrica do biografado,
onde ele identificou os seguintes atributos: afabilidade, bom humor, determinação,
sociabilidade. Considerando a teoria do campo de forças existenciais, e tendo como
objetivo/parâmetro o compléxis, a qual tipo de força corresponde estes atributos de JK?
R.: Forças favoráveis.
40. Proexologia. Quais são as consequências da automanobra dilatória?
R: Adiar ou prorrogar a execução de determinados atos proexológicos essenciais,
acarretando perdas parciais ou insucesso resultante da proéxis.

8

Prova Geral de Proexologia 2016

41. Proexologia. Qual o propósito do balanço pré-evoluciólogo?
R: Evitar surpresas desagradáveis pós-dessomáticas. (o termo desagradável é
usado na definição do verbete) (v. Balanço pré-evoluciólogo).
42. Proexologia. Qual verbete não possui tema central homeostático: proexometria
pré-executiva, automanobra dilatória ou bonde extrafísico?
R: Automanobra dilatória.
43. Proexologia. Ralf, intermissivista com 38 anos, queria saber qual estratégia é
interessante para sua proéxis na área financeira. Para isso recorreu ao SEAPEX – Serviço
de Apoio Existencial. Ao avaliar as circunstâncias e considerando os critérios da
paraprofilaxiologia, os proexólogos propuseram a técnica do buffer financeiro. Quais os
benefícios desta técnica?
R: É a reserva técnica de dinheiro, em caráter profilático, alocada pela conscin,
para cobrir determinada despesa, por período de tempo pré-definido, minimizando
impactos na proéxis pessoal decorrentes de redução do rendimento financeiro.
44. Proexopatologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para a seguinte
sintomatologia: vontade fraca, sem força, acarretando o estado de inércia, tibieza e
preguiça, inclusive com abatimento somático e consciencial, tornando inviável a
consecução da proéxis?
R: Acídia proexológica.
45. Retroproexometrologia. O estudo da retroproexometria da última vida
contribui para a proexometria da vida atual. Qual fenômeno multiexistencial fundamenta
essa afirmação?
R: Autorrevezamento multiexistencial.
46. Seriexologia. Qual o diagnóstico proexopatológico para o caso de um
proexista que apresenta condição de replicar na vida atual, quase na totalidade, de modo
inconsciente, as condições, papéis, condutas, relações interconscienciais e locais
anacrônicos, ultrapassados de vidas pregressas, através de automimeses dispensáveis?
R: Antepassado de si mesmo.
47. Sincronologia. Por qual motivo a assunção proexológica pode contribuir para
qualificar as ocorrências de sincronicidades nas vivências pessoais relacionadas à conscin
intermissivista?
R: Exemplos (citar 1 motivo): - Argumento 1: Devido ao holopensene favorável à
evolução pessoal, tornando-se elemento atrator de sincronidades relacionadas ao
cumprimento da proéxis. - Argumento 2: A assunção proexológica, ou o fato de assumir o
papel ao qual foi planejado em Curso Intermissivo, contribui para o proexista entrar em
sintonia com o maximecanismo evolutivo, ou seja, não é apenas um processo individual,
mas sim uma postura geradora de reverberação holopensência intercambiando energias
com as demais consciências e ambientes com os quais existem vínculos ou afinidades. Argumento 3: Com base nas premissas do planejamento proexológico e dos efeitos da
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atuação da vontade, é possível observar a relação entre a assunção proexológica e o
fluxo do cosmos, de modo que o engajamento na proéxis aumenta a probabilidade de
vivências em sintonia com o fluxo do cosmos. - Argumento 4: Porque faz o proexista se
conectar com o fluxo do Cosmos e está em contínua interação com as sincronicidades.
48. Somatologia. Sob a ótica da Proexologia, algumas doenças somáticas podem
estar relacionadas a desvios na proéxis por parte do intermissivista. Cite 1 doença e
contextualize quanto a proéxis.
R: Exemplos (citar 1 exemplo): Obesidade = hábitos alimentares errados; Câncer
de pulmão = tabagismo; Diabetes = hábitos alimentares errados; Depressão = desvio da
proéxis.
49. Taxologia. A implantação da Ofiex pode ser classificado predominantemente
em qual categoria de cláusula pétrea: egocármica, grupocármica ou policármica?
R: Policármica.
50. Verponologia. Consoante a estilística da Enciclopedia da Conscienciologia,
indique as afirmações corretas: 1. Todos os verbetes possuem como segunda seção a
especialidade, representada pela subespecialidade, específica, destacado em itálico no
cabeçalho. 2. Todos os verbetes possuem até 4 páginas. 3. Todos os verbetes são divididos
em até 7 seções fixas.
R: Apenas a 1 está correta.

