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APEX 

 

6ª   PROVA   GERAL   DE   PROEXOLOGIA   –   GABARITO  

 

AVALIAÇÃO   ESCRITA:   27 / OUTUBRO / 2013 

 

 

TERTULIANO(A):        

                               

De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia e com 

o desenvolvido nas tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2013, responda estas 

50 questões ordenadas pela especialidade do tema: 

 

01.  Adultologia.  Em que fase proexológica encontra-se o adulto produti-

vo assistencialmente, já formado profissionalmente, praticante da tenepes, com 

dupla evolutiva constituída e a pleno vapor na realização das cláusulas pétreas 

proexológicas? 

R.: Fase consecutiva.  

 

 

 

02. Anonimologia.  Em que condição um proexista pré-serenão pode ter 

uma proéxis anônima?  

R.: Na condição de infiltrado cosmoético. 

 

 

 

03. 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? 

R: Proexocídio.  

 

 

 

04. Autadminstraciologia.  Dentre as 6 funções básicas da autogestão 

existencial (autoplanejamento, autorganização, autodireção, autocontrole, auto-

capacitação e automanutenção), qual delas é responsável em segmentar a vida 

em áreas para se obter um melhor desempenho proexológico? 

R: Autorganização existencial.  
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05. Autenganologia.  Qual o diagnóstico proexopatológico para o caso de 

um proexista que já tem informações, mais do que suficientes, sobre as diretrizes 

autoproexológicas, mas mesmo assim, alega não saber qual a sua proéxis e, por-

tanto, não a assume?  

R: Síndrome de Merivel.  

 

 

 

06. Autoconscienciometrologia.  A autoconscienciometria auxilia na 

identificação da autoproéxis. Essa afirmação é fundamentada em qual lei racional 

da proéxis?  

R: Lei da compatibilidade. 

 

 

 

07. Autopesquisologia.  Qual a denominação para o conjunto de evidên-

cias que apontam as diretrizes da autoproéxis?  

R.: Corpus de evidências da proéxis.  

 

 

 

08. Autoproexologia.  O mesmo aporte existencial recebido duas vezes 

pode ser considerado que tipo de aporte?  

R.: Reaporte. 

 

 

 

09. Autoproexologia.  O que é inegociável no conteúdo de qualquer proéxis?  

R.: Cláusula pétrea proexológica.  

 

 

 

10. Autorregressiologia.  Um retomador de tarefa pode ter sido um de-

missionário antievolutivo?  

R.: Sim, normalmente ele se afastou anteriormente por vontade própria.  

 

 

 

11. Autorrevezamentologia.  Na intermissão seguinte à intermissão mu-

dancista a consciex planeja o próximo renascimento considerando a vinculação 

com o trabalho recém findo na vida pregressa, constituindo assim o autorreveza-

mento. Qual critério do ciclo multiexistencial pessoal rege o renascimento desta 

personalidade?  

R.: Critério da Atividade. 
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12. Autorrevezamentologia.  O espólio autorrevezador pode servir de 

cápsula do tempo?  

R.: Sim. 

 

 

 

13. Autorrevezamentologia.  Qual sementeira intrafísica pode gerar fru-

tos diretos na próxima vida, em relação ao continuísmo proexológico?  

R.: Espólio autorrevezador. 

 

 

 

14. Complexiologia.  O compléxis se fundamenta em qual lei racional da 

proéxis?  

R: Lei da exequibilidade?  

 

 

 

15. Conceitologia.  Qual desses dois conceitos não é considerado aporte 

existencial: o pedágio existencial ou o bambúrrio?  

R.: Ambos não são.  

 

 

 

16. Consciencioterapia.  Qual princípio norteia pelo menos parte do con-

teúdo da proéxis no seguinte caso: o médico dedicado em várias vidas e atual 

consciencioterapeuta: princípio da restauração evolutiva ou princípio da ampli-

ação do acerto?  

R: Princípio da Ampliação do Acerto.  

 

 

 

17. Consecuciologia.  Dentre as 6 funções básicas da autogestão exis-

tencial (autoplanejamento, autorganização, autodireção, autocontrole, autocapa-

citação e automanutenção), qual delas é responsável, mais diretamente, em co-

locar em prática as diretrizes da proéxis anteriormente planejadas? 

R: Autodireção existencial.  

 

 

 

18. Cronoproexologia.  O sprint proexológico pode ser considerado uma 

aplicação da autaquirritmia na consecução da proéxis? 

R.: Sim.  
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19. Desviaciologia.  A desambição carreirística é a vacina ou remédio, 

mais diretamente, para qual proexopatia? 

R: Síndrome do diploma.  

 

 

 

20. Elencologia.  Quem é o programador de proéxis?  

R: Evoluciólogo.  

 

 

 

21. Enganologia.  Qual das 2 proexopatias está relacionada ao erro na 

autoidentificação proexológica: pseudoproéxis ou distorção proexológica? 

R: Ambas. 

 

 

 

22. Errologia.  Qual o diagnóstico proexopatológico para o caso da per-

sonagem Rosselaine, no romance Cristo Espera por Ti, que inicialmente recusa-

se a ressomar num corpo masculino na vida subsequente? 

R: Rejeição proexológica.  

 

 

 

23. Errologia.  Qual o diagnóstico proexopatológico para o caso de um 

proexista que avalia a autoproéxis muito abaixo do que ela realmente é, ou seja, 

subestima a sua proéxis? 

R: Distorção proexológica.  

 

 

 

24. Evoluciologia.  Quais são, em ordem cronológica, os 5 ciclos com-

ponentes da espiral proexológica prioritária?  

R: Curso Intermissivo, Tenepes, Epicentrismo Consciencial, Desperticida-

de e Compléxis. 

 

 

 

25. Evoluciologia.  Toda conscin tem programação existencial minucio-

samente planejada com antecedência?  

R: Não.  
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26. Exitologia.  Dentre as 6 funções básicas da autogestão existencial (au-

toplanejamento, autorganização, autodireção, autocontrole, autocapacitação e au-

tomanutenção), qual delas visa garantir a execução das metas e estratégias pes-

soais conforme o planejado no intermissivo? 

R: Autocontrole existencial.  

 

 

 

27. Experimentologia.  Qual o nome do Laboratório Conscienciológico 

de Proéxis?  

R: Proexarium. 

 

 

 

28. Extrafisicologia.  A visita à comunex Interlúdio, através de uma pro-

jeção lúcida patrocinada pelos amparadores, pode ser considerada que tipo de 

aporte existencial?  

R.: Paraaporte.  

 

 

 

29. Gerontologia.  Em que fase proexológica encontra-se o proexista na 

3ª ou 4ª idade, atuante assistencialmente e cujas cláusulas pétreas já foram aten-

didas satisfatoriamente?  

R.: Fase acabativa.  

 

 

 

30. Hebiologia.  Em que fase proexológica encontra-se o adolescente 

proexista lançando as bases da sua proéxis, com o foco em iniciar sua formação 

profissional e adquirir erudição?  

R.: Fase preparatória.  

 

 

 

31. Homeostática.  Qual a denominação para o intervalo de tempo con-

fortável e gratificante, em geral extrafísico, em primeiro lugar, e posteriormente 

intrafísico, em vida consecutiva, oriundo do alcance do completismo existencial?  

R: Pós-compléxis. 
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32. Interassistenciologia.  Denomine a personalidade exemplificada a 

seguir: aquela conscin ou consciex responsável em propiciar suporte na execução 

da maxiproéxis.   

R: Apoiante.  

 

 

 

33. Intermissiologia.  Dentre as 6 funções básicas da autogestão exis-

tencial (autoplanejamento, autorganização, autodireção, autocontrole, autocapa-

citação e automanutenção), qual delas, a rigor, pode ser feita também no período 

intermissivo pré-ressomático? 

R: Autoplanejamento existencial.  

 

 

 

34. Intermissiologia.  Em seu livro Projeções da Consciência, no capítulo 

3, intitulado O Educandário Singular, o prof. Waldo Vieira relata a projeção 

lúcida através da qual tem acesso à simulação de seriéxis da consciex chamada 

Tancredo. Tal personalidade encontrava-se numa réplica extrafísica da próxima 

vida, na qual trabalhará no papel de engenheiro na área da eletronica. Pergunta: 

Tancredo estava realizando a incubação intermissiva ou a colheita intermissiva? 

R: Incubação intermissiva. 

 

 

 

35. Intermissiologia.  Qual o requisito intermissivo obrigatório para uma 

consciência ser proexista pela primeira vez?  

R.: Ser aluno de Curso Intermissivo.  

 

 

 

36. Intrafisicologia.  Dentre as 6 funções básicas da autogestão existen-

cial (autoplanejamento, autorganização, autodireção, autocontrole, autocapaci-

tação e automanutenção), qual delas abarca tarefas de sobrevivência humana da 

vida atual como limpar a casa, pagar contas, fazer compras no supermercado, 

dentre outras atividades domésticas?  

R: Automanutenção existencial.  
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37. Invexologia.  Em que fase proexológica encontra-se o jovem inversor 

existencial que ainda não concluiu os alicerces de sua proéxis: preparatória ou 

executiva?  

R.: Ambas, mesmo com predominância da preparatória, pois uma carac-

terística essencial do inversor é antecipar a fase executiva.  

 

 

 

38. Magnoproexologia.  Uma extraproéxis pode ser magnoproéxis?  

R.: A rigor sim.  

 

 

 

39. Miniproexologia.  A partir de miniproéxis (curto tempo) pode haver 

maximoréxis?  

R.: Sim, quando a miniproéxis for exitosa (compléxis), sendo pertinente 

estender o prazo de vida.  

 

 

 

40. Morexologia.  Quem principalmente determina a moréxis de um proe-

xista?  

R.: O evoluciólogo.  

 

 

 

41. Nomadismologia.  O nomadismo proexogênico pode gerar a neocida-

dania proexológica? 

R: Sim.  

 

 

 

42. Para-historiologia.  A partir de qual século começou haver, em escala 

mais ampla, conscins com proéxis na Terra?  

R: A partir do Século XX (Verbete: Megadesafio do Intermissivista). 

 

 

 

43. Parapatologia.  Qual o diagnóstico proexopatológico para o caso de 

um proexista que apresenta sofrimento psíquico, ausência de interesses, objetivos 

e significado da vida, sensação de perda indeterminada e incapacidade de pensar  

e planejar o futuro? 

R: Vazio existencial.  
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44. Proexologia.  Quem realiza a ressubsunção proexológica?  

R.: O retomador de tarefa.  

 

 

 

45. Proexologia.  Uma pessoa em plena execução da proéxis, com ofiex 

pessoal e que já alcançou a desperticidade, o que falta para o megacompléxis?  

R.: Compléxis proexológico. 

 

 

 

46. Prospectivologia.  Qual o diagnóstico proexopatológico para o caso 

de um proexista que tem dificuldade de pensar a longo prazo sobre a execução de 

sua proéxis? 

R: Miopia proexológica.  

 

 

 

47. Seriexologia.  A proéxis da personalidade pretérita vinculada à da 

personalidade subsequente caracteriza qual condição proexológica?  

R.: Autorrevezamento existencial.  

 

 

 

48. Sociologia.  Em tese, qual a comunidade no mundo com maior núme-

ro de proexistas?  

R.: CCCI.  

 

 

 

49. Tipologia.  Qual é a proéxis embasada na realização, em tempo inte-

gral, da assistência em múltiplas modalidades parapsíquicas?  

R.: Autoproéxis parapsíquica.  

 

 

 

50. Trafalologia.  Dentre as 6 funções básicas da autogestão existencial 

(autoplanejamento, autorganização, autodireção, autocontrole, autocapacitação 

e automanutenção), qual delas está diretamente relacionada à aquisição de traços 

faltantes (trafais) para a execução da proéxis?  

R: Autocapacitação existencial.  

 


