
APEX

PROVA   GERAL   DE   PROEXOLOGIA

AVALIAÇÃO   ESCRITA:   25 / OUTUBRO / 2009

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

tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2009, responda estas 50 questões ordenadas pela 
especialidade do tema:

01. Autoconscienciometrologia.  A autoconscienciometria auxilia na identificação da 

autoproéxis. Essa afirmação é fundamentada em qual lei racional da proéxis?

R: Lei da compatibilidade.

02. Autopesquisologia.  No âmbito do balanço existencial referente à proéxis, qual o 

indicador de superavit holocármico? 

R:  A maximoréxis.

03. Autopesquisologia.  O tema extraproéxis é objeto de estudo de qual subcampo ou 
subespecialidade da Proexologia? 

R: Autoproexologia. 

04. Caracterologia.  O voluntário cujo primeiro contato com a Projeciologia ocorreu em 1981 
e, agora, constata o fato de a vida pessoal, básica, nessas quase 3 décadas, manter-se sempre igual, sem 
maiores realizações evolutivas. Esse caso exemplifica qual perfil antiproéxis ou parapatológico? 

R: Autômato humano.

05. Conscienciologia.  A Proexologia é subcampo ou subespecialidade de qual especialidade 

da Conscienciologia? 

R: Intrafisicologia. 

06. Conviviologia.  Em relação ao grupo evolutivo de ponta, qual a atitude contrária 
à autexclusão proexológica? 

R: Subsunção proexológica. 

07. Cronêmica.  De acordo com a Proexologia, quais são os 4 tempos da execução da 

proéxis? 
R: Proéxis (primeiro tempo), Moréxis (segundo tempo), Maximoréxis (terceiro tempo), 

Multimaximoréxis (quarto tempo) (Verbete: Primeiro Tempo Evolutivo).

08. Culturologia.  Onde se encontra a maior manifestação da cultura maxiproexológica na 

atualidade (Ano-base: 2009)? 
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R: Na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. 

09. Decidologia.  A condição de insatisfação profissional, vivida pela mulher de meia idade, 

com predisposição desde a juventude para trabalhar no cuidado aos outros, como na Enfermagem ou na 

Psicologia, havendo, contudo, optado por determinada profissão capaz de lhe trazer maior segurança 

financeira. Esse caso constitui exemplo de qual atitude antiproéxis ou parapatológica? 

R: Vocação frustrada. 

10. Elencologia.  De acordo com a Proexologia, qual a denominação para quem possui 

proéxis? 

R: Proexista. 

11. Elencologia.  Quem é o programador de proéxis? 

R: Evoluciólogo. 

12. Enganologia.  A condição da pessoa, praticante da assistência, de vitimizar-se ou deixar-
se influenciar, sem motivo lógico ou racional, pelo fracasso ou insucesso da consciência assistida. Esse 
caso representa exemplo de qual atitude antiproéxis ou parapatologia? 

R: Autofracasso deslocado.

13. Errologia.  O erro de prioridade reincidente praticado pelo intermissivista no decorrer da 
vida pessoal, trocando ao longo da execução da proéxis as questões essenciais por secundárias, como 
por exemplo, a fixação na tacon sem realizar a tares. Esse caso exemplifica qual atitude antiproéxis ou 
parapatológica? 

R: Apagogia.

14. Errologia.  O tema desviacionismo é objeto de estudo de qual subcampo ou 
subespecialidade da Proexologia? 

R: Desviologia.

15. Evoluciologia.  Quais são, em ordem cronológica, os 5 ciclos componentes da espiral 
proexológica prioritária? 

R: Curso Intermissivo, Tenepes, Epicentrismo Consciencial, Desperticidade e Compléxis. 

16. Evoluciologia.  Qual a sequência lógica de ocorrência real entre os 3 conceitos a seguir: 

bonde extrafísico, atrator ressomático e reagrupamento evolutivo? 

R: A mesma: bonde extrafísico atrator ressomático reagrupamento evolutivo. 

17. Evoluciologia.  Toda conscin tem programação existencial minuciosamente planejada com 
antecedência? 

R: Não.
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18. Experimentologia.  Na associação entre a Proexologia e a Experimentologia, qual 

o produto tecnológico intrafísico especificamente desenvolvido, com recursos paratecnológicos, 

e presente hoje (Ano-base: 2009) na Cognópolis em Foz do Iguaçu? 

R: Laboratório conscienciológico da Proéxis (proexarium). 

19. Grupocarmologia.  A categoria de maxiproéxis é a manifestação máxima de qual lei 

racional da proéxis?

R: Lei da Intercooperatividade. 

20. Habitologia.  O conjunto de hábitos atravancadores da execução da autoproéxis de 

qualquer intermissivista, como o ato de usar sapatos com cadarços, fazer a barba diariamente 

e a manutenção de amizades ociosas, constatados pelo inversor veterano através da 

autoconscienciometria. Esse caso exemplifica qual atitude antiproéxis ou parapatológica? 

R: Atraso de vida.

21. Holofilosofia.  A proéxis está relacionada à qual questão fundamental da Holofilosofia?

R: Ao sentido da vida. 

22. Homeostática.  Qual a denominação para o intervalo de tempo confortável e gratificante, 
em geral extrafísico, em primeiro lugar, e posteriormente intrafísico, em vida consecutiva, oriundo do 
alcance do completismo existencial. 

R: Pós-compléxis.

23. Interassistenciologia.  Na execução da proéxis quem é o primeiro a ser assistido? 
R: O próprio proexista. 

24. Interassistenciologia.  O tema gestações conscienciais é objeto de estudo de qual 

subcampo ou subespecialidade da Proexologia? 
R: Gesconologia.

25. Intrafisicologia.  O tema maximoréxis é objeto de estudo de qual subcampo ou 
subespecialidade da Proexologia? 

R: Maximorexologia. 

26. Intrafisicologia.  O tema minimoréxis é objeto de estudo de qual subcampo ou 
subespecialidade da Proexologia? 

R: Minimorexologia. 

27. Inventariologia.  Qual das seguintes técnicas permite a avaliação proexológica: 
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retrospectiva decenal, balanço pré-evoluciólogo, proexograma ou balanço existencial?

R: Todas.

28. Legislogia.  A extraproéxis se fundamenta em qual lei racional da proéxis?

R: Lei da adaptabilidade. 

29. Legislogia.  A possibilidade de atingir o compléxis para qualquer proexista se fundamenta 

em qual lei racional da proéxis?

R: Lei da exequibilidade. 

30. Paracronologia.  Dentre os quatro tempos dos Cursos Intermissivos, em qual deles 

a proéxis é planejada e em qual é predominantemente teórica? 

R: Ambos ocorrem no primeiro tempo dos CIs.

31. Paradireitologia.  A extraproéxis pode ser considerada cláusula pétrea da autoproéxis? 
Em caso afirmativo justifique a resposta. 

R: Não.

32. Paradireitologia.  Exemplifique 3 cláusulas pétreas secundárias na área da 
egocarmalidade. 

R: 1.  Desenvolvimento de trafores. 2.  Preenchimento de trafais. 3.  Superação de trafares.

33. Paradireitologia.  Qual é o principal aporte evolutivo gerador da megarresponsabilidade 
da conscin lúcida, intermissivista, sobretudo perante o cumprimento da maxiproéxis? 

R: Os neoconhecimentos prioritários ou evolutivos extraordinários hauridos no CI (verbete 

Megarresponsabilidade).

34. Paradireitologia.  Qual o principal objetivo ou função da cláusula pétrea proexológica? 

R: O principal objetivo é a evitação do desviacionismo e garantia do cumprimento 

satisfatório da proéxis.

35. Parafenomenologia.  Por aproximação, qual o tipo de proéxis mais afim ao fenômeno da 

retrocognição? 
R: Retroproéxis. 

36. Parafenomenologia.  Qual dos seguintes fenômenos parapsíquicos tem maior 

aproximação simples com a avaliação proexológica: clarividência viajora, pangrafia ou visão 

panorâmica?

R: Visão panorâmica.
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37. Parapatologia.  Qual a patologia cujo objeto fóbico é a proéxis? 

R: Proexofobia.

38. Parapatologia.  A atitude do voluntário da Conscienciologia com 20 anos de colaboração, 

morando na Cognópolis há 8 anos, de ter desvalorizado grandes oportunidades: poderia ter mais 

conhecimento por ter a Holoteca acessível; poderia ter cultivado mais as amizades no voluntariado; 

poderia ter desenvolvido mais o parapsiquismo devido à disponibilidade dos laboratórios do CEAEC; 

poderia ter compreendido mais a Conscienciologia se tivesse participado mais das tertúlias. Esse caso 
exemplifica qual atitude antiproéxis ou parapatológica? 

R: Síndrome da Subestimação.

39. Perfilologia.  O voluntário promissor, com curso intermissivo evidente e indiscutível 

potencial parapsíquico e intelectual, ao bater de frente com todos os companheiros de tarefa libertária 

ou maxiproéxis, e acabar se afastando da CCCI, tornando-se minidissidente ideológico. Esse caso 

exemplifica qual perfil antiproéxis ou parapatológico? 

R: Intermissivista inadaptado.

40. Pesquisologia.  O tema balanço existencial é objeto de estudo de qual subcampo ou 
subespecialidade da Proexologia? 

R: Inventariologia.

41. Pesquisologia.  O tema proexograma é objeto de estudo de qual subcampo ou 
subespecialidade da Proexologia? 

R: Proexometria.

42. Priorologia.  A atitude de indiferença, negligência, distanciamento ou posição de 
neutralidade da conscin quanto à automaturidade integrada (holomaturidade) e à evolução 
autoconsciente prioritária. Esse caso exemplifica qual atitude antiproéxis ou parapatológica? 

R: Abstencionismo consciencial.

43. Priorologia.  A produção intelectual, do proexista veterano consciente de ser 

intermissivista, restrita à 8 obras com conteúdo automimético, fora do contexto evolutivo, sem atender 

as cláusulas da proéxis pessoal e adstritas ao porão consciencial. Esse caso exemplifica qual atitude 
antiproéxis ou parapatológica? 

R: Gescon ectópica.

44. Priorologia.  O ato de, em várias épocas e momentos cruciais, o intermissivista de meia 

idade ter adiado ou prorrogado a execução de determinados atos proexológicos essenciais, acarretando 
assim prejuízos para a proéxis, comprometendo inclusive a qualidade do completismo existencial. Esse 
caso exemplifica qual atitude antiproéxis ou parapatológica? 

R: Automanobra dilatória.

45. Proexologia.  O tema compléxis é objeto de estudo de qual subcampo ou subespecialidade 
da Proexologia? 
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R: Complexiologia.

46. Proexologia.  O tema forças e condutas contrárias à proéxis é objeto de estudo de qual 

subcampo ou subespecialidade da Proexologia? 

R: Antiproexologia. 

47. Proexologia.  O tema proéxis lato sensu é objeto de estudo de qual subcampo ou 

subespecialidade da Proexologia? 

R: Maxiproexologia. 

48. Proexologia.  O tema proéxis receptora é objeto de estudo de qual subcampo ou 

subespecialidade da Proexologia? 

R: Miniproexologia. 

49. Proexologia.  Qual a condição necessária para o proexista receber maximoréxis? 
R: Ser completista.

50. Seriexologia.  No processo de autorrevezamento existencial, por aproximação, qual 
o tipo de proéxis, mais afim ao fenômeno da precognição? 

R: Neoproéxis. 

6


