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APEX 

 

PROVA   GERAL   DE   PROEXOLOGIA 

 

AVALIAÇÃO   ESCRITA:   29 / OUTUBRO / 2017 

 

 

TERTULIANO(A):        

                               

De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia e com o 

desenvolvido nas tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2017, bem como no livro 

Manual da Proéxis e os trabalhos do CIPROÉXIS publicados nas Revistas 

Proexologias em 2015 (Vol. 1, N. 1) e 2016 (Vol. 2, N. 2), responda estas 50 

questões ordenadas pela especialidade do tema: 

 

01. Antiproexologia. Você identifica 3 atitudes indiscutivelmente 

antiproéxis? Quais?  

R: EXEMPLOS = Apriorismose; Autassedialidade; Autocorruptibi-

lidade; Automimeticidade; Carência; Competitividade; Dispersividade; 

Egoísmo; Hipomnésia; Indisciplina; Negligência; Ociosidade; Pusilanimi-

dade; Procrastinação; Subcerebralidade. 

02. Acertologia. O retomador de tarefa corrige qual erro evolutivo? 

R: Desvio da proéxis. 

03. Acertologia. Qual princípio norteia pelo menos parte do conteúdo da 

proéxis no seguinte caso: o antigo médium ectoplasta francês no século XIX e atual 

epicon da Conscienciologia: princípio da restauração evolutiva ou princípio da 

ampliação do acerto? 

R: Princípio da Ampliação do Acerto.  

04. 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. 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 
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reconhecer em Vieira o melhor aluno da turma.” Perante a proexologia, como 

denomina a auxílio recebido para que Vieira continuasse os estudos em Uberaba?  

R: Aporte existencial. 

05. Autodiscernimentologia. Perante as leis racionais da proéxis há 

profissões evitáveis. Qual lei da proéxis fundamenta esta afirmação? 

R: Cosmoeticidade. 

06. Autoproexologia. De acordo com a Autoproexologia – a ação ou efeito 

de a conscin lúcida entesourar ou acumular bens ou haveres a fim de constituir o 

próprio patrimônio ou pé-de-meia para viver a existência humana digna, com 

relativa independência econômica e financeira, sem ser parasita de outrem ou de 

alguma instituição, a fim de executar as exigências naturais da programação 

existencial, pessoal, com todos os respectivos recursos disponíveis, tanto 

econômicos quanto administrativos e intelectuais – é melhor relacionado com qual 

verbete: 1. Arquivologia;  2. Sprint proexológico;  3. Tesaurização. 

R: Tesaurização. 

07. Autoproexometria. Perante a assunção da proéxis, um intermissivista 

apresenta ousadia evolutiva, exemplifique 3 (três) autotrafores pró-proéxis 

responsáveis pela excelência do autodesempenho proexológico? 

R: EXEMPLOS = Assertividade; Autodesperticidade; Automotivação; 

Autorganização; Comunicabilidade; Coragem; Criticidade; Duplismo; 

Hiperacuidade; Intelectualidade; Moderação; Ortopensenidade; 

Parapsiquismo; Recinofilia; Tenacidade. 

08. Autorganizaciologia. Um intermissivista apresenta dispersão na sua 

proéxis, não sendo produtivo no dia-a-dia e sem noção clara onde pretende chegar 

com a sua existência. Considerando as técnicas autoproexológicas que auxiliam na 

execução da proéxis, o que está faltando para este intermissivista? 

R: Autogestão Existencial ou Autogestão Proexológica.  

09. Coerenciologia. Sob a ótica da Proexologia, qual conceito a seguir 

expressa o nível de competência evolutiva do intermissivista na conjugação de 

autesforços e autotrafores para o cumprimento eficaz dos paradeveres autoimpostos: 

1. Proexocracia; 2. Proexialidade; 3. Proexovisão? 

R: Proexialidade. 
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10. Complexiologia. O compléxis se fundamenta em qual lei racional da 

proéxis?  

R: Exequibilidade. 

11. Conscienciometrologia. Na Escala Evolutiva das Consciências, quem 

possui o percentual de 75% em relação ao Homo sapiens serenissimus?  

R: O ser evoluciólogo. 

12. Consecuciologia. Dentro da autogestão existencial, por que é neces- 

sária a função de autocontrole existencial para a realização da proéxis?  

R: Porque não há garantia que o planejado ocorra. 

13. Conviviologia. Na análise dos vínculos proexológicos, a amizade e o 

convívio como o professor Waldo Vieira (1932 – 2015) na Cognópolis, pode ser 

classificado como qual aporte existencial?  

R.: Amizade raríssima ou Socioaporte. 

14. Cronoproexologia. Como se chama a fase da proéxis no qual o 

intermissivista, passa pelo porão consciencial e enfrenta a escolaridade formal da 

nova existência terrestre?  

R: Fase preparatória da proéxis.  

15. Cronoproexologia. Como se denomina o planejamento que considera o 

ato ou o efeito de planejar a proéxis, preparar tarefa, esquematizar trabalho ou 

planificar a vida humana de modo calculado, cuidadoso, escrupuloso, rigoroso, 

circunstanciado, integrado, judicioso, com grande precisão, exaustivamente, até o 

último pormenor, mínimo, concebível, de acordo com a técnica do detalhismo?  

R: Planejamento milimétrico.  

16. 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, minimizar as 

decisões erradas? 

R: Ponteiro Consciencial ou Bússola Consciencial. 

17. Dessomatologia. A técnica do desapego pré-dessomático, apresentada 

pela autora Beatriz Tenius (Revista Proexologia, N. 2, 2016), considera que a 
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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. 

18. Desviaciologia. Os intermissivistas, quando, no período da mocidade, se 

renderam aos excessos ou radicalismos próprios dos desvios políticos (revoltas 

anticosmoéticas), sociais (hippies), sociosidades e religiosismos (fanatismos), 

biológicos (promiscuidades sexuais) e químicos (drogas). Do ponto de vista 

proexológico, estes excessos ou radicalismos na fase preparatória da proéxis está 

relacionado com qual conceito? 

R: Porão consciencial. 

19. Elencologia. Dentro da Elencologia proexológica, quem realiza a 

subsunção proexológica pela segunda vez?  

R.: O retomador de tarefa. 

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. Neste contexto, 

considerando a condição de intermissivista da Elisabeth, responda aos 

questionamentos a seguir (questões 20 e 21): 

20. Proexopatologia. Qual proexopatia caracteriza esta condição? 

R: Antepassado de si mesmo. 

21. Taxologia. De acordo com a proexologia, a Elisabeth alcançou a 

condição da 1ª proéxis, logo após o 1º Curso Intermissivo, como se denomina este 

tipo de proéxis: 1. Neoproéxis; 2. Primoproéxis; 3. Proexotropia? 

R: Primoproéxis. 

22. Evoluciologia. Dentro da escala evolutiva, a partir de qual nível as 

proéxis deixam de ter algum tipo de conteúdo egocármico?  

R: Nenhum, em todos os níveis sempre há um percentual de egocarma.  
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23. Evoluciologia. O mérito evolutivo real, extrafísico e duradouro, não é 

medido pela fama e sim por meio de: 1. FEP; 2. Compléxis; 3. Interprisões 

grupocármicas? 

R: Os itens 1 (FEP) e 2 (compléxis). 

24. Extrafisicologia. A visita a comunex Interlúdio pode ser considerado 

que tipo de aporte existencial? 

R: Paraaporte 

25. 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 eletrônica. Pergunta: Tancredo estava 

realizando a incubação intermissiva ou a colheita intermissiva?  

R: Incubação intermissiva.  

26. Intermissiologia. Qual o propósito da técnica Tirateima do 

Intermissivista?  

R: O tirateima do intermissivista, homem ou mulher, é a técnica de a conscin 

lúcida, interessada, persuadir-se, de modo definitivo, de ter concluído o Curso 

Intermissivo (CI) pré-ressomático, com o objetivo de se tranquilizar e se 

responsabilizar melhor ante os próprios deveres na consecução da programação 

existencial (proéxis) pessoal.  

27. Inventariologia. Em que consiste a técnica do Balanço Existencial? 

R: Reflexão e avaliação dos resultados obtidos na vida pessoal até o 

momento, além de auxiliar a traçar um projeto existencial para o futuro. É 

realizado um inventário-diagnóstico da atual proéxis em relação aos seguintes 

itens: a) acertos, conquistas e omissões superavitárias; b) erros, enganos e 

omissões deficitárias; c) saldo. 

28. 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 conteúdo da 

assistência específica, ação reversa ou compensação dos danos evolutivos?  

R: Estratégia da compensação dos danos evolutivos. 
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29. 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. 

30. Morexologia. A cláusula pétrea da proéxis pode ser realizada na ma-

ximoréxis?  

R: Não, pois a maximoréxis só é possível após o compléxis, e este só  

é possível com a realização da cláusula pétrea.  

31. 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. 

32. 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: 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, 
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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. 

33. Pararreurbanologia. No livro Homo Sapiens Reurbanizatus (VIEIRA, 

2003, p. 258), o autor afirma: “Há sutilezas milenares. A propaganda negativa 

multimilenar das estátuas dos soldados do exército de terracota na China, faz – além 

da autoridade máxima da época – os artistas-escultores sofrerem os efeitos das 

antigas assinaturas pensênicas bélicas até hoje. Isto é interprisão grupocármica 

cavada por intermédio da Arte ou da busca cega, psicossomática, pela Beleza ou a 

Estética”. De acordo com o princípio da restauração evolutiva, neste caso, qual 

estratégia proexológica será mais adequada para os artistas-escultores, ação reversa 

ou compensação dos danos evolutivos?  

R: Ação reversa. 

34. Proexarium. Atualmente (Ano-base: 2017) vários intermissivistas vivem 

em residências otimizadas à proéxis, conceito abordado no verbete Residência 

Proexogênica. A seguir, exemplifique 2 espaços otimizados, perante a Proexologia, 

que podem constar nestas residências. 

R: EXEMPLOS = Proexoteca; Tenepessarium; Alcova blindada; Base 

intrafísica: amparoporto;   Câmara de reflexão; Conceptáculo da ofiex; Escritório 

pessoal; Peça encapsulada.  

35. Proexologia. Quais são as diferenças entre os conceitos maximoréxis de 

extraproéxis? 

R: Maximoréxis = Moratória, a maior, do completista. 

Extraproéxis = Tarefa superveniente à execução da proéxis. 

36. 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) ? William Wilberforce (1759-1833) 

B) Público-alvo 

proexológico 

Negros e escravos de países vinculados ao Reino Unido. 

C) Problema Escravidão, comércio e maus tratos de negros enquanto base de 
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evolutivo desigualdade social devido aos preconceitos culturais reinantes em 

sua época. 

D) ? Aprovação de legislação referente ao abolicionismo na Inglaterra 

(séculos XVIII e XIX). 

E) Síntese 

(especialidade) 

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 A e D?  

R.: A = Sujeito interassistencial; D = Solução interassistencial.  

37. 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: 1. Alavancagem da proéxis; 2. Distorção proéxica; 3. Retroproexometria? 

R.: Alavancagem da proéxis. 

38. Proexologia. No livro Homo Sapiens Reurbanizatus (VIEIRA, 2003, p. 

1065), o autor faz a seguinte afirmação: “Toda a proéxis é exatamente proporcional 

à natureza dos objetivos, aos recursos à mão e aos talentos pessoais.” Esta afirmação 

se fundamenta em qual lei racional da proéxis? 

R: Compatibilidade. 

39. Proexologia. Qual lei da proéxis está relacionada diretamente com as 

renovações ou ampliações das tarefas, conforme a complexidade do 

desenvolvimento da autoproéxis, perante a vida intrafísica?  

R: Adaptabilidade. 

40. Proexopatologia. Justus, intermissivista com 48 anos, casado e pai de 3 

filhos na fase escolar (12, 14 e 16 anos), atual funcionário público na Receita 

Federal, encontra-se numa fase de autorreflexão quanto a mudança nos rumos da sua 

vida e pensa em mudar de profissão, dedicando-se aos estudos e ingresso no curso 

de Medicina. Para isso recorreu ao SEAPEX – Serviço de Apoio Existencial. Ao 

avaliar as circunstâncias e considerando os critérios da paraprofilaxiologia, os 

proexólogos propuseram que Justus repensasse a decisão, pois esta atitude é 
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extemporânea (fora de época) e inadequada com o atual contexto da sua proéxis. De 

acordo com a proexopatologia, o caso apresentado, pode significar qual o 

diagnóstico: 1. Acomodação consciencial.  2. Anacronismo existencial.  3. 

Autofracasso deslocado.  

R: Anacronismo existencial. 

41. Proexopatologia. Pedro é uma pessoa boa e interessado em ajudar o 

próximo, sendo procurado por vários amigos para auxiliar na tomada de decisões. 

Recentemente descobriu a Conscienciologia e passou a considerar que seu nível 

evolutivo já é de Evoluciólogo; contudo, o Pedro vem demonstrando grandes 

dificuldades no desenvolvimento do parapsiquismo e considera que isto não está 

relacionado à sua proéxis atual, sendo o seu foco na assistência de destino através do 

esclarecimento. De acordo com a classificação proposta no verbete Proexopatia, 

qual enfermidade está diretamente relacionada ao Pedro: 1. Síndrome de Merivel; 2. 

Distorção proéxica; 3. Desviacionismo?  

R: Distorção proéxica. 

42. Proexopatologia. Quais são as consequências da biofilia 

monopolizadora para a consecução da proéxis?  

R: Preocupações de maneira excessiva sobre a vida humana em detrimento 

da multidimensional, em consequência o intermissivista não desenvolverá a proéxis 

(incompléxis) devido ao não alcance do paradigma consciencial. 

43. Proexopatologia. Uma conscin intermissivista apresenta a seguinte 

sintomatologia: “Assimilar para si os fracassos ou insucessos da consciência 

assistida.” De acordo com a proexopatologia, qual o diagnóstico dentre as seguintes 

possibilidades: 1. Ansiedade proexológica. 2. Apagogia proexológica. 3. 

Autofracasso deslocado.  

R: Autofracasso deslocado. 

44. Proexoterapia. Um intermissivista encontra-se na condição de 

ociosidade, com o patrimônio consciencial mal-aproveitado ou não aplicado nos 

momentos evolutivos ou no período de execução da proéxis. De acordo com a 

proexoterapia, qual o verbete representa a atitude mais adequada: 1. Atraso de Vida; 

2. Corredor Heurístico; 3. Evitação do Autodesperdício? 

R: Evitação do Autodesperdício. 
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45. Profilaxiologia. Na vida moderna, uma das principais dificuldades  

à realização da proéxis é o excesso de estímulos e atrativos ampliando a possibi-

lidade do desviacionismo. Neste contexto, considerando o objetivo de evitar a dis-

persão dos esforços do proexista, qual a técnica proexológica mais adequada dentre 

as seguintes possibilidades: 1. Autogestão existencial; 2. Empenho proexolíneo; 3. 

Prioridade proexológica. 

R: TODAS. 

46. Seriexologia. – “Entrarás em novo aprendizado, resgatando os débitos 

contraídos. Já que foste médium de espíritos infelizes, aplicados em conturbar os 

passos alheios, voltarás, na condição de médium, a cooperar, junto deles, nas tarefas 

de desobsessão.” Essa fala, do personagem Zéfiro, do livro Cristo Espera por Ti, é 

voltada para a Rossellaine, sobre esclarecimentos proexológicos. A declaração de 

Zéfiro corresponde a qual princípio determinante do conteúdo da proéxis?  

R: Princípio da restauração evolutiva. 

47. Taxologia. A superação do autoritarismo pessoal pode ser classificado 

predominantemente em qual categoria de cláusula pétrea: egocármica, 

grupocármica ou policármica?  

R: Egocármica.  

48. Tematologia. Qual verbete possui tema central homeostático: 

bamburriologia, apagogia ou retribuiciologia? 

R: Retribuiciologia.  

49. Tenepessologia. A consciência intermissivista, no estágio evolutivo de 

pré-serenão vulgar, estabelece antes de ressomar, junto ao evoluciólogo, ter como 

cláusula pétrea proexológica secundária a realização da técnica da Tenepes na fase 

consecutiva da proéxis. Você concorda que a Tenepes sempre será uma cláusula 

pétrea proexológica secundária? Justifique. 

R: NÃO. A) Também pode ser cláusula primária, dependerá da proéxis do 

intermissivista. B) Em alguns casos também pode não ser uma cláusula pétrea. 

50. Tenepessologia. A tenepes é condição para a ofiex, portanto, a tenepes é 

pré-requisito para qual tipo de compléxis: 1. Extraproéxis; 2. Megacompléxis; 3. 

Multiproéxis? 

R: Megacompléxis. 


