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TERTULIANO(A):
                              
De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia e com o 

desenvolvido nas tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2012, responda estas 50 
questões ordenadas pela especialidade do tema:

01. Acertologia. A ajuda econômica provida pelos EUA ao Japão através do 

Plano Colombo de reconstrução sócio-econômica do Sudeste Asiático após 

a II Guerra Mundial, tendo o primeiro lançado duas bombas atômicas no segundo 

país, apesar da intenção primária ser o bloqueio da influência socialista na região. De 

acordo com o princípio da restauração evolutiva, neste caso, qual estratégia norteou o 

conteúdo da assistência específica, ação reversa ou compensação dos danos 

evolutivos?

R: Estratégia da compensação dos danos evolutivos.

02. Adultologia. Qual o tipo de balanço existencial mais apropriado para 

adultidade, após a conscin completar 50 anos. 

R: Autauditoria Quinquagenária. 

03. Antiproexologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para 

a seguinte sintomatologia: condição de não estar a realizar as cláusulas pétreas da 

autoproéxis ou, analogamente, fora da via principal proexológica. 
R: Desviacionismo.

04. Antiproexologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para 

a seguinte sintomatologia: manifestação antievolutiva da conscin intermissivistas, 

caracterizada pela regressão ao retroego, de vida anterior, incompatível com as di-

retrizes proexológicas da vida presente. 
R: Retroego antiproexológico.

05. Arquitetura. Atualmente (Ano-base: 2012) a Arquitetura se relaciona com 

a Proexologia mais diretamente através de dois conceitos proexológicos. Quais são 

eles? 

R: Residência Proexogênica e Proexarium. 
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06. Assistenciologia. Dentro da autoproexologia o que compõe a bidoa-ção 

pessoal?

R: Primeira doação: intermediação dos aportes proexológico. Segunda 

doação: intermediação dos autopotenciais parapsíquicos, através da tarefa do 

esclarecimento (tares) da conscin intermissivista, homem ou mulher, interassis-

tencial.

07. Atributologia. Qual atributo mentalsomático é o mais apropriado para 

captar faróis proexogênicos? 

R: Periscópio proexológico. 

08. 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? 

R: Farol proexogênico. 

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

âmbito do desviacionismo ou da autoproexologia?

R: Pode ser ambos. No âmbito da autoproexologia quando é extraproéxis.

10. Autoproexologia. Por qual motivo o aporte pode revelar ou indicar 

a proéxis de alguém? 

R: Segundo a proexologia, os aportes existenciais funcionam ao modo de 

indicadores para a identificação proexológica, alicerçados no argumento analó-gico: 

a ferramenta indica o ofício. 

11. Autoproexologia. Quais os 3 tipos básicos de prevenção quanto ao desvio 

da proéxis? 

R: Autoprevenção primária; autoprevenção secundária; autoprevenção 

terciária. 

12. Autoproexologia. Qual o tipo de balanço existencial é mais apropria-do 

ao final ou logo após a fase preparatória da proéxis? 

R: Proexometria pré-executiva. 

13. Autoproexometria. Qual tipo de balanço existencial é mais apropria-do 
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na quarta idade? 

R: Inventário proexológico.

14. Belicismologia. O ex-militar em retrovida e assistente às vítimas de guerra 

(refugiados, veteranos, mutilados, traumatizados) na existência atual. De acordo com 

o princípio da restauração evolutiva, neste caso, qual estratégia nor-teou o conteúdo 

da assistência específica, ação reversa ou compensação dos da-nos evolutivos?

R: Estratégia da compensação dos danos evolutivos (ou ambos).

15. Cosmovisiológico. Após série de erros na consecução da proéxis, por 

ignorância quanto às variadas informações ao seu redor, José Carlos conclui ser 

prioridade obter maior visão de conjunto dos indicadores proexológicos, tanto intra 

quanto extrafísicos, através do monitoramento dos acontecimentos em torno. Qual 

atributo mentalsomático a ser desenvolvido é mais indicado para José atingir este 

objetivo? 

R: Periscópio Proexológico. 

16. Cronologia. Qual o tipo de balanço existencial é mais apropriado de se 

repetir a cada década? 

R: Retrospectiva decenal. 

17. Decidologia. Maria Fernanda ao avaliar os resultados da proéxis, 

constatou o baixo desempenho autoproexológico, devido, sobretudo, à tomada de 

decisões erradas em momentos cruciais do destino. Qual indicador íntimo deve ser 

utilizado por Maria Fernanda para ela não mais errar ou, pelo menos, mini-mizar as 

decisões erradas? 

R: Ponteiro consciencial. 

18. Ecologia. A proposta do critério dos países desenvolvidos, mais indus-

trializados e portanto, poluidores históricos, terem metas e responsabilidades maiores 

na diminuição do aquecimento global, por ocasião da Cúpula do Am-biente de 

Copenhague (2009), com o argumento de terem sido os maiores polui-dores. De 

acordo com o princípio da restauração evolutiva, neste caso, qual es-tratégia norteou 

o conteúdo da assistência específica, ação reversa ou compen-sação dos danos 

evolutivos?

R: Estratégia da compensação dos danos evolutivos.
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19. Enciclopediologia. Qual princípio norteia pelo menos parte do com-teúdo 

da proéxis no seguinte caso: o antigo colaborador da Encyclopédie francesa no século 

XVIII e atual verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia: prin-cípio da 

restauração evolutiva ou princípio da ampliação do acerto? 

R: Princípio da Ampliação do Acerto. 

20. 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. 

21. Extrafisicologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para 

a seguinte sintomatologia: estado emocional penoso, patológico, vivenciado pela 

consciex, decorrente da condição de grande percentual de incompléxis na vida 

pregressa.
R: Melex.

22. Extrafisicologia. Por aproximação simples, qual o equivalente extrafí-sico 

da proéxis? 

R: Paratarefa do amparador.

23. Financeirologia. A inteligência financeira proexogênica pode gerar 

tesaurização? 

R.: Sim. 

24. Fitoconviviologia. Conforme a autoproéxis, o ex-madeireiro (fitocida) no 

passado passou a ser grande plantador de florestas no presente (fitofílico). De acordo 

com o princípio da restauração evolutiva, neste caso, qual estratégia nor-teou o 

conteúdo da assistência específica, ação reversa ou compensação dos da-nos 

evolutivos? 

R: Estratégia da ação reversa. 

25. Homeostasiologia. Qual especialidade da Proexologia é voltada para 

o estudo das re-ações entre o proexista e condições de trabalho, visando à segu-rança 

e eficiência ideais na consecução da proéxis? 
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R: Ergonomia proexológica. 

26. Intermissiologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para 

a seguinte sintomatologia: estado de não ajustar as manifestações, rotinas e intenções 

pessoais às diretrizes proexológicas apesar de ter se comprometido no perío-do pré-

ressomático, com a participação direta do Evoluciólogo e ser ex-aluna de Curso 

Intermissivo (CI).
R: Inadaptação Intermissiva.

27. Intrafisicologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para 

a seguinte sintomatologia: a manutenção do foco, do espaço mental e das preocu-

pações da conscin de maneira excessiva sobre a vida humana em detrimento da 

atuação multidimensional e dos respectivos desdobramentos evolutivos, mormen-te 

anticosmoético.
R: Biofilia monopolizadora.

28. Intrafisicologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para 

a seguinte sintomatologia: estado emocional penoso, patológico, vivenciado pelo 

proexista, decorrente da condição iminente de grande percentual de incompléxis.
R: Melin. 

29. Lexicologia. Qual princípio norteia pelo menos parte do conteúdo da 

proéxis no seguinte caso: o renomado dicionarista idiomático e atual lexicólogo 

verponológico: princípio da restauração evolutiva ou princípio da ampliação do 

acerto? 

R: Princípio da Ampliação do Acerto. 

30. Longevologia. Ao proexista na quarta idade, já na fase final da con-

secução proexológica, qual técnica referente ao balanço existencial é a mais re-

comendada para aferir e expor os resultados alcançados e os possíveis acrésci-mos. 

R: Inventário Proexológico.

31. Longevologia. Qual tipo de balanço existencial é mais apropriado na 

terceira idade? R: Balanço pré-evoluciólogo. 
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32. Maternologia. A mãe dedicada à criação dos 22 filhos no presente, sendo 

a primeira senhora de escravos e os últimos ex-escravos. De acordo com 

o princípio da restauração evolutiva, neste caso, qual estratégia norteou o conteú-do 

da assistência específica, ação reversa ou compensação dos danos evolutivos?

R: Estratégia da compensação dos danos evolutivos.

33. Maximorexologia. Ao se tornar maximorexista, automaticamente qual 

tipo de proéxis ele recebe? 

R: Extraproéxis. 

34. Maxiproexologia. Pode haver maxiproéxis sem ser de grupo? 

R: Sim. 

35. Maxiproexologia. Pode haver proéxis grupal sem ser maxiproéxis? 

R: Sim.

36. Obstetriciologia. Conforme a autoproéxis, o aniquilador de rebentos em 

vidas anteriores passou a ser médico obstetra dedicado na vida corrente. De acordo 

com o princípio da restauração evolutiva, neste caso, qual estratégia nor-teou o 

conteúdo da assistência específica, ação reversa ou compensação dos da-nos 

evolutivos?

R: Estratégia da ação reversa. 

37. Parafenomenologia. Qual princípio norteia pelo menos parte do con-

teúdo da proéxis no seguinte caso: o antigo pesquisador da metapsíquica no sé-culo 

XIX e atual parafenomenológo: princípio da restauração evolutiva ou prin-cípio da 

ampliação do acerto? 

R: Princípio da Ampliação do Acerto. 

38. Parapatologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para a se-

guinte sintomatologia: indiferença, negligência, distanciamento ou posição de 

neutralidade da conscin quanto à au-tomaturidade integrada (holomaturidade) 

e à evolução autoconsciente prioritária?

R: Abstencionismo consciencial.
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39. Parapatologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para a se-

guinte sintomatologia: medo exagerado, desproporcional, traduzido em evita-mentos 

ou aversão à proéxis pessoal ou à simples ideia de proéxis, oriundo da dificuldade em 

assumir responsabilidades e renovações. 
R: Proexofobia.

40. Parapsiquismologia. Conforme a autoproéxis, o eletronótico convicto no 

passado passou a ser atual promotor parapsíquico. De acordo com o princípio da 

restauração evolutiva, neste caso, qual estratégia norteou o conteúdo da assis-tência 

específica, ação reversa ou compensação dos danos evolutivos?

R: Estratégia da ação reversa.

41. Passadologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para a se-guinte 

sintomatologia: condição da pessoa replicar na vida atual quase na total-dade, de modo 

inconsciente, as condições, papeis, condutas, relações intercons-cienciais e locais 

anacrônicos, ultrapassados de vidas pregressas, através de auto-mimeses dispensáveis.

R: Antepassado de si mesmo:

42. Priorologia. O engenheiro ao abrir mão da promoção em empresa de 

grande porte, se submetendo a um quarto do salário em novo emprego, para poder 

priorizar a consecução da proéxis. Em relação à carreira, qual qualidade tal en-

genheiro possui? 

R: Desambição carreirística. 

43. Proexologia. Certa consciex lúcida, em intermissão prolongada posi-tiva, 

constata a necessidade de ressomar para fazer assistência específica a deter-minado 

grupo, contudo reconhece não poder se ausentar por muito tempo da di-mensão 

extrafísica (no máximo dois lustros) devido aos trabalhos intermissivos sob sua 

responsabilidade. Qual tipo de proéxis é a mais adequada neste caso? 

R: Miniproéxis.

44. Proexologia. Osmar Ramos Filho foi levado a confeccionar a obra 

O Avesso de um Balzac Contemporâneo, a partir da sucessão de 3 aportes princi-pais 

(bolsa de estudo, encontro de destino, livro) no intervalo entre 1969 e 1983. Tais 

aportes por estarem articulados são de qual tipo? 

R: Aportes conjugados. 
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45. Profissionologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para 

a seguinte sintoma-tologia: o ato contínuo de não atender ou satisfazer a tendência 

natural e espontânea de exercer certa função ou profissão, mantendo-se na direção 

errada e a contragosto, em atividade insatisfatória quanto à própria vontade, inten-ção 

e autocoerência. 
R: Vocação frustrada.

46. Profissionologia. De acordo com a proéxis, qual o diagnóstico para 

a seguinte sintomatologia: a condição do assistente, homem ou mulher, quando se 

deixa influenciar, de modo autovitimizador, ilógico e inconveniente, pelos refle-xos 

ou respingos dos atos infelizes dos insucessos da consciência assistida. 

R: Autofracasso deslocado.

47. Tecnologia. Qual técnica refere-se à aplicação adequada dos aportes, bens 

e patrimô-nios evolutivos a fim de realizar a proéxis satisfatoriamente, através do 

equilíbrio no trinômio receita-despesa-reserva?

R: Poupança existencial. 

48. Tecnologia. Qual técnica é mais indicada para pessoa obter algum êxito 

quando acessou as diretrizes da proéxis em idade mais avançada, tendo pouco tempo 

de vida, contudo com disposição e lucidez. 

R: A técnica de mais 1 ano de vida.

49. Vinculologia. Com quem o proexista tem vincúlo proexológico extra-

físico? 

R: Orientador evolutivo; amparador extrafísico da tenepes; amparador 

extrafísico da ofiex pessoal; consciências assistidas. 

50. Zoologia. Conforme a autoproéxis, o zoocida inveterado (cobaias, 

abatedouros) de outrora passou a ser o veterinário competente de agora. De acor-do 

com o princípio da restauração evolutiva, neste caso, qual estratégia norteou 

o conteúdo da assistência específica, ação reversa ou compensação dos danos 

evolutivos?

R: Estratégia da ação reversa.
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