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APEX 
 

PROVA   GERAL   DE   PROEXOLOGIA 
2ª oportunidade da edição 2018 

 
AVALIAÇÃO   ESCRITA:   07 / ABRIL / 2019 

 
 
TERTULIANO(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: 

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

no seguinte caso: antigo curandeiro e vidente francês no século XVI e atual médico no 
século XXI: princípio da restauração evolutiva ou princípio da ampliação do acerto? 

2. Anticosmoeticologia. Qual o diagnóstico proexopatológico para o caso de 
um proexista que trai o próprio grupo da maxiproéxis de maneira que impede, em caráter 
definitivo e irreversível, o autocompletismo existencial? 1. Retomador de tarefa; 2. 
Proexocídio; 3. Esteio proéxico. 

3. 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). Perante as leis racionais da proéxis, este ajuste está 
fundamentado em qual lei da proéxis? 

4. 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: “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? 
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5. Antiproexologia. O aporte proexológico empregado de forma cosmoética e 
assistencial, pela conscin intermissivista – é melhor relacionado com qual(is) 
conceito(s): 1. A cultura proexológica; 2. O binômio recebimento–retribuição; 3. 
Aporte proexológico mentalsomático desperdiçado. 

6. Autadminstraciologia. Dentre as 6 funções básicas da autogestão existencial 
(autoplanejamento, autorganização, autodireção, autocontrole, autocapacitação e 
automanutenção), qual delas é responsável em segmentar a vida em áreas para se obter 
um melhor desempenho proexológico? 

7. Autevoluciologia. Quando determinado fato ou acontecimento na vida da 
pessoa serve para indicar o rumo certo da autoproéxis, tem-se o exemplo de qual tipo de 
sinalizador da proéxis? 1. Proexarium. 2. Farol proexogênico. 3. Bússola consciencial. 

8. Autodiscernimentologia. O poder proéxico é o estado, condição ou 
capacidade de a conscin, homem ou mulher, realizar ou vivenciar com magnitude as 
cláusulas definidas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, potencializando 
cosmoeticamente os feitos singulares e exemplaristas da autoprogramação existencial 
em prol da maxiproéxis grupal. A afirmativa é verdadeira ou falsa? 

9. 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. 

10. Autolucidologia. Qual enfermidade, dentre as seguintes, não está di- 
retamente relacionada à dificuldade de identificação da autoproéxis: síndrome de 
Merivel, distorção proéxica ou pseudoproéxis? 

11. Autoproexologia. Qual o tipo de balanço existencial é mais apropriado ao 
final ou logo após a fase preparatória da proéxis? 1. Inventário Proexológico. 2. 
Autauditoria Quinquagenária. 3. Proexometria pré-executiva. 
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12. Autoproexologia. Sob a ótica da Autoproexologia, qual a principal vantagem 
do Empreendedorismo Autoproexológico? 

13. 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? 

14. 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. 

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? 

16. 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? 

17. 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 a liderança interassistencial. A afirmativa é verdadeira ou falsa? 

18. Desempenhologia. Na proexometria, o que significa conceitualmente o 
desempenho de um proexista ser avaliado com nota 51%? 
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19. Dessomatologia. A técnica do desapego pré-dessomático, apresentada pela 
autora Beatriz Tenius (Revista Proexologia, N. 2, 2016), considera que a conscin lúcida, 
a partir da terceira idade física (fase existencial conclusiva), deverá evitar as 
automimeses impostas, inevitavelmente, pela vida humana, desapegando de posturas, 
comportamentos e rotinas robotizantes, fomentando desde já a identificação com os 
valores inerentes à sua futura condição de consciex, a ocorrer no devido tempo. A 
técnica ajuda a evitar qual situação? 

20. Desviaciologia. Sob a ótica da Desviaciologia, cite ao menos 3 condições 
passíveis de levar a conscin intermissivista a acessar tardiamente a Conscienciologia. 

21. Evoluciologia. A autorresponsabilidade proexológica policármica é aquela 
na qual predominam esforços assistenciais de caráter egoísta, ou seja, com foco apenas 
na evolução individual do intermissivista. A afirmativa é verdadeira ou falsa? 

22. Evoluciologia. O pré-serenão intermissivista estabelece antes de res-somar, 
em comum acordo com o evoluciólogo, ter como cláusula pétrea proexo-lógica, dentre 
outras, o alcance da desperticidade de maneira definitiva, patamar evolutivo nunca antes 
alcançado na holobiografia pessoal. Tal conteúdo caracte-riza qual tipo de proéxis? 

23. 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. 

24. 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. Honorário evolutivo; 
2. Inventário de gescons; 3. Esmero proéxico. 
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25. Financeirologia. A inteligência financeira proexogênica pode gerar 
tesaurização? 

26. 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? 

27. Grafoproexologia. Sob a ótica da Proexologia, qual a relação da 
grafoproéxis com as cláusulas pétreas da proéxis? 

28. Interassistenciologia. Como é chamada a condição na qual a consciex exerce 
o papel de amparadora de função junto aos leitores pósteros dos textos do livro ou livros, 
escritos por ela em vida anterior? 

29. 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. 

30. Intrafisicologia. O inacabamento pessoal é a sensação de realização 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 o efeito 
da autossucumbência aos próprios trafores. A afirmativa é verdadeira ou falsa? 

31. 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. Marco autevolutivo; 2. Inacabamento pessoal; 3. Gênero 
proexogênico. 

32. Meritologia. O alcance da condição de tenepessista veterano e instação da 



Prova  Geral  de  Proexologia  2018 – 2a oportunidade (07/04/2019) 
 
6 

ofiex em parceria com a equipex pode ser considerado um exemplo de honorário 
evolutivo? 

33. Morexologia. “Na madrugada de sábado (13/04/2002), o garoto A. S. N., de 
11 anos, foi arremessado da ponte Rio-Niterói para as águas da Baía de Guanabara, devido 
a acidente de carro. O garoto sobreviveu a  queda de 40 metros, não sabia nadar, mas 
agarrou-se à boia de sinalização e depois segurou-se no casco do submarino que estava 
passando” (Vieira, Waldo; Homo Sapiens Reurbanizatus; 2003, p. 1083). Do ponto de 
vista proexológico, esta oportunidade de viver está relacionado com qual conceito? 

34. Parageografologia. No artigo publicado pelo autor André Shataloff (Revista 
Proexologia, N. 2, 2016) são abordados 2 temas, Geopolítica e Cognópolis, onde o autor 
conta sua experiência proexológica de viver em diferentes cidades e países. Qual a 
importância dos locais para a Proexologia? 

35. Parapedagogiologia. Qual o foco do primeiro tempo do Curso Intermissivo? 

36. Paratecnologia. Quais das seguintes técnicas são tipos de balanço 
existencial: autauditoria quinquagenária, balanço pré-evoluciólogo, inventário 
proexológico, proexometria pré-executiva, retrospectiva decenal? 

37. Pedagogia. No livro O Avesso de um Balzac Contemporâneo, o autor prof. 
Osmar Ramos, ao comentar o motivo que o levou a pesquisar o tema do livro relata: 
“Em 1969, recebíamos do governo belga uma bolsa de estudos para  
a Universidade de Louvain, onde deveríamos permanecer durante quatro anos para a 
obtenção de uma especialização em psicologia clínica” (p. 17). Pergunta: na experiência 
relatada o que seria classificado como aporte existencial? 

38. Produmetria. Qual é o indicador intraconsciencial para a consciex, sobre o 
seu compléxis obtido em vida recém finda? 

39. Proexologia. De acordo com a Proexologia – o lembrete confirmatório de 
comprometimento proexológico antes da ressoma elaborado no Curso Intermissivo – é 
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melhor relacionado com qual(is) verbete(s): 1. Manual do Intermissivista; 2. Poder 
proéxico; 3. Paraconvocação proexológica.  

40. Proexologia. Qual a denominação dada ao auxílio técnico efetuado por 
equipe especializada, prestado aos interessados, no intuito de ajudar na solução de 
questões referentes à proéxis e na ampliação do autodesempenho proexológico, contem-
plando as diversas áreas existenciais, dentre as quais a intraconsciencialidade, a saúde 
holossomática, a convivialidade, a extrafisicalidade, a interassistencialidade, a 
profissional e a financeira. 

41. Proexopatologia. Elisabeth, nas últimas existências, viveu o papel de freira, 
era assistencial (tacon) com os pobres, ajudando no tratamento de doenças (enfermeira) 
e também na educação (professora); em decorrência das assistências realizadas teve 
oportunidade de ingressar no Curso Intermissivo pela 1a vez. Contudo, nesta atual 
existência (Ano-base: 2017), com 18 anos, optou novamente pela vida religiosa. Qual 
proexopatia caracteriza esta condição? 

42. 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. Pseudoisenção da responsabilidade intermissivista; 3. 
Retrocognição intermissiva; 3. Prioridade proexológica. 

43. Ressomatologia. A mudança da hipótese do local de ressoma grupal futura 
de muitos integrantes da CCCI da China para África, a partir de informa- ções 
parapsíquicas, é do escopo de qual técnica proexológica: balanço existencial ou 
prospectiva proexológica? 

44. Retrocogniciologia. Qual(is) as vantagens do intermissivista recordar ou 
rememorar as vivências pessoais e/ou grupais ocorridas no período intervidas recente ou 
remeto (Retrocognição Intermissiva). Cite ao menos 2 (duas) vantagens. 

45. Sincronologia. Por que a assunção proexológica gera uma amplificação das 
sincronicidades? 
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46. 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. 

47. Tipologia. Qual é a proéxis embasada na realização, em tempo integral, da 
assistência em múltiplas modalidades parapsíquicas? 

Assistenciologia. 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 

Intermissivistas 

C) Problema 
evolutivo 

? 

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 48, 
49 e 50): 

48. Conscienciologia. De acordo com a proexologia, descreva qual(is) 
problema(s) evolutivo(s) o pesquisador Waldo Vieira manteve como foco e buscou 
diferentes soluções interassistenciais ao longo da sua última existência? 

49. Gesconologia. De acordo com a proexologia, exemplifique pelo menos 3 
soluções interassistenciais utilizadas por Waldo Vieira na sua consecução da proéxis. 

50. Autoconscienciometrologia. Quanto à síntese de suas atividades 
interassistenciais, qual a melhor especialidade se aplica ao seu caso?  
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APEX 
 

PROVA   GERAL   DE   PROEXOLOGIA 
2ª oportunidade da edição 2018 

 
AVALIAÇÃO   ESCRITA:   07 / ABRIL / 2019 

 
 
TERTULIANO(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: 

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

no seguinte caso: antigo curandeiro e vidente francês no século XVI e atual médico no 
século XXI: princípio da restauração evolutiva ou princípio da ampliação do acerto? 
R: Princípio da Ampliação do Acerto. 

2. Anticosmoeticologia. Qual o diagnóstico proexopatológico para o caso de 
um proexista que trai o próprio grupo da maxiproéxis de maneira que impede, em caráter 
definitivo e irreversível, o autocompletismo existencial? 1. Retomador de tarefa; 2. 
Proexocídio; 3. Esteio proéxico. R: Proexocídio. 

3. 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). Perante as leis racionais da proéxis, este ajuste está 
fundamentado em qual lei da proéxis? R: Adaptabilidade. 

4. 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: “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.  

5. Antiproexologia. O aporte proexológico empregado de forma cosmoética e 
assistencial, pela conscin intermissivista – é melhor relacionado com qual(is) 
conceito(s): 1. A cultura proexológica; 2. O binômio recebimento–retribuição; 3. 
Aporte proexológico mentalsomático desperdiçado. R: 1. A cultura proexológica; 2. O 
binômio recebimento–retribuição. 
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6. Autadminstraciologia. Dentre as 6 funções básicas da autogestão existencial 
(autoplanejamento, autorganização, autodireção, autocontrole, autocapacitação e 
automanutenção), qual delas é responsável em segmentar a vida em áreas para se obter 
um melhor desempenho proexológico? R: Autorganização existencial. 

7. Autevoluciologia. Quando determinado fato ou acontecimento na vida da 
pessoa serve para indicar o rumo certo da autoproéxis, tem-se o exemplo de qual tipo de 
sinalizador da proéxis? 1. Proexarium. 2. Farol proexogênico. 3. Bússola consciencial. 
R: Farol proexogênico e Bússola consciencial.  

8. Autodiscernimentologia. O poder proéxico é o estado, condição ou 
capacidade de a conscin, homem ou mulher, realizar ou vivenciar com magnitude as 
cláusulas definidas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, potencializando 
cosmoeticamente os feitos singulares e exemplaristas da autoprogramação existencial 
em prol da maxiproéxis grupal. A afirmativa é verdadeira ou falsa? R: Verdadeira. 

9. 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. 

10. 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.  

11. Autoproexologia. Qual o tipo de balanço existencial é mais apropriado ao 
final ou logo após a fase preparatória da proéxis? 1. Inventário Proexológico. 2. 
Autauditoria Quinquagenária. 3. Proexometria pré-executiva. R: Proexometria pré-
executiva. 

12. Autoproexologia. Sob a ótica da Autoproexologia, qual a principal vantagem 
do Empreendedorismo Autoproexológico? R: A realização de projetos evolutivos. 

13. 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. 

14. 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. 

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 
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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. 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. 

17. 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 a liderança interassistencial. A afirmativa é verdadeira ou falsa? R: Verdadeira. 

18. Desempenhologia. Na proexometria, o que significa conceitualmente o 
desempenho de um proexista ser avaliado com nota 51%? R: Incompléxis. 

19. Dessomatologia. A técnica do desapego pré-dessomático, apresentada pela 
autora Beatriz Tenius (Revista Proexologia, N. 2, 2016), considera que a conscin lúcida, 
a partir da terceira idade física (fase existencial conclusiva), deverá evitar as 
automimeses impostas, inevitavelmente, pela vida humana, desapegando de posturas, 
comportamentos e rotinas robotizantes, fomentando desde já a identificação com os 
valores inerentes à sua futura condição de consciex, a ocorrer no devido tempo. A 
técnica ajuda a evitar qual situação? R: Parapsicose pós-mortem; ou melex. 

20. 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. 
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. 

21. Evoluciologia. A autorresponsabilidade proexológica policármica é aquela 
na qual predominam esforços assistenciais de caráter egoísta, ou seja, com foco apenas 
na evolução individual do intermissivista. A afirmativa é verdadeira ou falsa? R: Falsa. 

22. Evoluciologia. O pré-serenão intermissivista estabelece antes de res-somar, 
em comum acordo com o evoluciólogo, ter como cláusula pétrea proexo-lógica, dentre 
outras, o alcance da desperticidade de maneira definitiva, patamar evolutivo nunca antes 
alcançado na holobiografia pessoal. Tal conteúdo caracte-riza qual tipo de proéxis? R: 
Magnoproéxis. 

23. Exemplologia. O autor Jean-Pierre Bastiou, em seu livro autobiográfico, 
expos suas vivências desde a juventude, quando alcançou o 4º lugar no concurso Mister 
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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. 

24. 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. Honorário evolutivo; 
2. Inventário de gescons; 3. Esmero proéxico. R: Esmero proéxico. 

25. Financeirologia. A inteligência financeira proexogênica pode gerar 
tesaurização? R.: Sim. 

26. 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. 

27. Grafoproexologia. Sob a ótica da Proexologia, qual a relação da 
grafoproéxis com as cláusulas pétreas da proéxis? R: Por meio da grafoproéxis é 
possível realizar a assistência por meio da tares policármica, cláusula presente na 
proéxis de vários intermissivistas. 

28. Interassistenciologia. Como é chamada a condição na qual a consciex exerce 
o papel de amparadora de função junto aos leitores pósteros dos textos do livro ou livros, 
escritos por ela em vida anterior? R: Colheita Intermissiva.  

29. 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. 

30. Intrafisicologia. O inacabamento pessoal é a sensação de realização 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 o efeito 
da autossucumbência aos próprios trafores. A afirmativa é verdadeira ou falsa? R: 
Falsa. 

31. 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. Marco autevolutivo; 2. Inacabamento pessoal; 3. Gênero 
proexogênico. R: Marco autevolutivo. 

32. Meritologia. O alcance da condição de tenepessista veterano e instação da 
ofiex em parceria com a equipex pode ser considerado um exemplo de honorário 
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evolutivo? R: Sim. 

33. Morexologia. “Na madrugada de sábado (13/04/2002), o garoto A. S. N., de 
11 anos, foi arremessado da ponte Rio-Niterói para as águas da Baía de Guanabara, devido 
a acidente de carro. O garoto sobreviveu a  queda de 40 metros, não sabia nadar, mas 
agarrou-se à boia de sinalização e depois segurou-se no casco do submarino que estava 
passando” (Vieira, Waldo; Homo Sapiens Reurbanizatus; 2003, p. 1083). Do ponto de 
vista proexológico, esta oportunidade de viver está relacionado com qual conceito? R: 
Moréxis. 

34. Parageografologia. No artigo publicado pelo autor André Shataloff (Revista 
Proexologia, N. 2, 2016) são abordados 2 temas, Geopolítica e Cognópolis, onde o autor 
conta sua experiência proexológica de viver em diferentes cidades e países. Qual a 
importância dos locais para a Proexologia? R: É nas localidades que o intermissivista 
encontra os assistidos e os assediadores, ligados à consecução da proéxis. 

35. Parapedagogiologia. Qual o foco do primeiro tempo do Curso Intermissivo? 
R: Aquisitivo ou preparatório da proéxis. 

36. Paratecnologia. Quais das seguintes técnicas são tipos de balanço 
existencial: autauditoria quinquagenária, balanço pré-evoluciólogo, inventário 
proexológico, proexometria pré-executiva, retrospectiva decenal? R: Todas são. 

37. Pedagogia. No livro O Avesso de um Balzac Contemporâneo, o autor prof. 
Osmar Ramos, ao comentar o motivo que o levou a pesquisar o tema do livro relata: 
“Em 1969, recebíamos do governo belga uma bolsa de estudos para  
a Universidade de Louvain, onde deveríamos permanecer durante quatro anos para a 
obtenção de uma especialização em psicologia clínica” (p. 17). Pergunta: na experiência 
relatada o que seria classificado como aporte existencial? R: A bolsa de estudos. 

38. Produmetria. Qual é o indicador intraconsciencial para a consciex, sobre o 
seu compléxis obtido em vida recém finda? R.: Euforex.  

39. 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. Manual do Intermissivista; 2. Poder 
proéxico; 3. Paraconvocação proexológica. R: Paraconvocação proexológica.  

40. Proexologia. Qual a denominação dada ao auxílio técnico efetuado por 
equipe especializada, prestado aos interessados, no intuito de ajudar na solução de 
questões referentes à proéxis e na ampliação do autodesempenho proexológico, contem-
plando as diversas áreas existenciais, dentre as quais a intraconsciencialidade, a saúde 
holossomática, a convivialidade, a extrafisicalidade, a interassistencialidade, a 
profissional e a financeira. R: Serviço de apoio existencial (SEAPEX). 

41. Proexopatologia. Elisabeth, nas últimas existências, viveu o papel de freira, 
era assistencial (tacon) com os pobres, ajudando no tratamento de doenças (enfermeira) 
e também na educação (professora); em decorrência das assistências realizadas teve 
oportunidade de ingressar no Curso Intermissivo pela 1a vez. Contudo, nesta atual 
existência (Ano-base: 2017), com 18 anos, optou novamente pela vida religiosa. Qual 
proexopatia caracteriza esta condição? R: Antepassado de si mesmo. 
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42. 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. Pseudoisenção da responsabilidade intermissivista; 3. 
Retrocognição intermissiva; 3. Prioridade proexológica. R: 3. Prioridade proexológica. 

43. Ressomatologia. A mudança da hipótese do local de ressoma grupal futura 
de muitos integrantes da CCCI da China para África, a partir de informa- ções 
parapsíquicas, é do escopo de qual técnica proexológica: balanço existencial ou 
prospectiva proexológica? R: Prospectiva proexológica.  

44. Retrocogniciologia. Qual(is) as vantagens do intermissivista recordar ou 
rememorar as vivências pessoais e/ou grupais ocorridas no período intervidas recente ou 
remeto (Retrocognição Intermissiva). Cite ao menos 2 (duas) vantagens. R: Profilaxia 
dos desvios proexológicos; o acesso à parautobiografia pessoal e grupal; recordação 
da Paracognópolis; identificação da paraprocedência pessoal; identificação das 
amizades intermissivas; a recordação da paraidentidade intermissiva; a rememoração 
do paracurrículo intermissivo. 

45. Sincronologia. Por que a assunção proexológica gera uma amplificação das 
sincronicidades? R.: Porque faz o proexista se conectar com o fluxo do Cosmos e está em 
contínua interação com as sincronicidades.  

46. 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,  

47. Tipologia. Qual é a proéxis embasada na realização, em tempo integral, da 
assistência em múltiplas modalidades parapsíquicas? R.: Autoproéxis parapsíquica.  

 

Assistenciologia. 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 

Intermissivistas 

C) Problema ? 
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evolutivo 
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 48, 
49 e 50): 

48. Conscienciologia. De acordo com a proexologia, descreva qual(is) 
problema(s) evolutivo(s) o pesquisador Waldo Vieira manteve como foco e buscou 
diferentes soluções interassistenciais ao longo da sua última existência? R: 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. 

49. Gesconologia. De acordo com a proexologia, exemplifique pelo menos 3 
soluções interassistenciais utilizadas por Waldo Vieira na sua consecução da proéxis. R: 
Livros, Enciclopedia, CEAEC, IIPC, Cursos, Holoteca, Holociclo, laboratórios 
conscienciais. 

50. Autoconscienciometrologia. Quanto à síntese de suas atividades 
interassistenciais, qual a melhor especialidade se aplica ao seu caso? R.: 
Conscienciologia. 

 
 
 


