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APEX 
 

8ª   PROVA   GERAL   DE   PROEXOLOGIA   –   GABARITO  
 

AVALIAÇÃO   ESCRITA:   25 / OUTUBRO / 2015 
 
 
TERTULIANO(A):        
                               
De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia, com  

o desenvolvido nas tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2015, e com os tra-
balhos do CIPROÉXIS 2015, responda estas 50 questões ordenadas pela es-
pecialidade do tema: 
 
 

01. Acertologia.  A retomada de tarefa corrige qual erro evolutivo?  
R: Desvio da proéxis. 
 
 
 
02. Assediologia.  Considerando a teoria do campo de forças existenciais, 

e tendo como objetivo/parâmetro o compléxis, a qual tipo de força corresponde os 
assediadores?  

R.: Forças contrárias.  
 
 
 
03. Assistenciologia.  Considerando a teoria do campo de forças existen-

ciais, e tendo como objetivo/parâmetro o compléxis, a qual tipo de força corres-
ponde os aportes existenciais?  

R.: Forças favoráveis.  
 
 
 
04. Assistenciologia.  Toda proéxis é cosmoética. Em que circunstâncias  

a atuação em uma atividade com alto potencial antievolutivo (religião, militaris-
mo), mas socialmente aceita, pode ser planejada para uma proéxis?  

R.: Infiltração cosmoética. 
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05. Assistenciologia.  Um proexista contribui prolificamente, ao longo da 
vida, na elaboração e implementação de leis a favor de certo grupo social necessi-
tado. Esta atividade legislógica corresponde a qual componente, dentre 5, da iden-
tidade interassistencial?  

R.: Solução interassistencial. 
 
 
 
06. Autogestionologia.  A partir da autogestão existencial, quais são as  

8 áreas existenciais nas quais a vida de um intermissivista pode ser divida?  
R.: Intraconsciencialidade, Saúde Holossomática, Profissional, Intercons-

ciencialidade, Financeira, Extrafisicalidade, Interassistencialidade e Outros.  
 
 
 
07. Autogestionologia.  Conforme a autogestão existencial, todas as áreas 

da vida podem ser planejadas em algum grau?  
R: Sim.   
 
 
 
08. Autogestionologia.  Conforme a autogestão existencial, todas as áreas 

da vida podem ser avaliadas?  
R: Sim.  
 
 
 
09. Autoproexologia.  A especialidade conscienciológica assumida por 

um intermissivista corresponde a qual componente, dentre 5, da identidade inte-
rassistencial?  

R: Síntese.  
 
 
 
10. Autoproexologia.  Dentre os 5 componentes da identidade interassis-

tencial, qual corresponde ao próprio proexista?  
R.: Sujeito interassistencial.  
 
 
 
11. Autoproexologia.  Racionalmente, considerando a consecução proe-

xológica satisfatória, a proéxis está predominantemente embasada em qual destes 
3 fatores: trafores, trafares ou trafais?  

R: Trafores.   
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12. Autoproexometrologia.  Na proexometria, o que significa conceitual-
mente o desempenho de um proexista ser avaliado com nota 115%?  

R.: Maxicompléxis. 
 
 
 
13. Conceitologia.  Qual dos conceitos não é um realinhamento proexoló-

gico: maxidissidência ou retomada de tarefa?  
R: Nenhum, ambos são realimento proexológico.  
 
 
 
14. Conscienciometrologia.  Considerando a teoria do campo de forças 

existenciais, e tendo como objetivo/parâmetro o compléxis, a qual tipo de força 
corresponde os trafais?  

R.: Forças favoráveis.  
 
 
 
15. Cosmoeticologia.  Se o Código Pessoal de Cosmoética está para a au-

toproéxis, o Código Grupal de Cosmoética está para qual tipo de proéxis?  
R: Maxiproéxis. 
 
 
 
16. Cronologia.  Para se realizar uma efetiva avaliação proexométrica, 

quais são as duas grandes etapas (especifique e descreva)?  
R: 1o: construir o padrão autorreferencial (conteúdo e forma). 2o: definir 

o grau de completismo (comparação proéxis planejada–proéxis realizada).  
 
 
 
17. Desempenhologia.  Na proexometria, o que significa conceitualmente 

o desempenho de um proexista ser avaliado com nota 100%?  
R: Compléxis.   
 
 
 
18. Evoluciologia.  Ao longo da evolução, qual fator é o maior determi-

nante para que a partir de determinado momento a consciência passe a ter proéxis 
quando ressoma?  

R.: Passar pelo curso intermissivo.  
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19. Extrapolacionismologia.  O extrapolacionismo proexológico é inevita-
velmente parapercepciológico?  

R.: Sim.  
 
 
 
20. Holomemoriologia.  A senha proexológica é uma ideia inata ou apor-

te existencial?  
R.: Ideia inata.  
 
 
 
21. Interassistenciologia.  O extrapolacionismo proexológico é inevitavel-

mente um aporte existencial?  
R: Sim. 
 
 
 
22. Interassistenciologia.  Refugiados, acidentados, prisioneiros, doentes, 

consréus, crianças, idosos, drogados. Estes grupos de potenciais assistidos corres-
pondem a qual compenente, dentre 5, da identidade interassistencial?  

R: Público-alvo proexológico.  
 
 
 
23. Interdisciplinologia.  Por aproximação, o estudo da retroproexometria 

de uma personalidade consecutiva promove a interdisciplinaridade mais direta 
com qual outra especialidade da Conscienciologia?  

R.: Seriexologia. 
 
 
 
24. Intermissiologia.  A prospectiva proexológica pode ser feita na inter-

missão?  
R.: Sim.  
 
 
 
25. Intermissiologia.  Dentre as 6 funções da autogestão existencial, qual 

ou quais ocorrem também no período intermissivo?  
R: Autoplanejamento existencial (pré-ressoma) e autocontrole existencial 

(avaliação pós-dessoma).  
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26. Legislologia.  O CPC está mais diretamente relacionado a qual das 14 
leis racionais da proéxis?  

R.: Lei da Cosmoética.  
 
 
 
27. Lucidologia.  A identificação dos trafores serve para identificação da 

autoproéxis ou para a consecução?  
R.: Ambos.  
 
 
 
28. Lucidologia.  O extrapolacionismo proexológico amplifica inevitavel-

mente a autoconscientização proexológica?  
R: Sim.  
 
 
 
29. Mesologia.  Considerando a teoria do campo de forças existenciais,  

e tendo como objetivo/parâmetro o compléxis, a qual tipo de força corresponde  
a mesologia?  

R.: Forças neutras.  
 
 
 
30. Metodologia.  Por que na proexometria há uma diferenciação do peso 

da nota entre grupo de variáveis avaliadas?  
R: Devido às cláusulas pétrias serem as metas ou compromissos mais im-

portantes do que os demais.  
 
 
 
31. Mitologia.  O que significa o mito da proéxis via crucis?  
R: Achar que a proéxis está baseada nos trafares pessoais, que é um fardo 

a ser carregado. 
 
 
 
32. Para-historiologia.  Por hipótese, qual a principal razão ou motivo 

que leva uma pessoa a assumir o ativismo proexológico, entendido como a ten-
dência ou motivação íntima para assistir ou defender certos grupos ou temáticas?  

R.: Os erros do passado (vidas anteriores).  
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33. Principiologia.  Qual o princípio, referente à determinação do conteú-
do da proéxis, está diretamente relacionado ao ativismo proexológico?  

R.: Princípio da restauração evolutiva.  
 
 
 
34. Proexologia.  A fórmula da retribuição pessoal é para a identificação ou 

para a avaliação (balanço) da proéxis?  
R: Ambos.  
 
 
 
35. Proexologia.  Fome, pobreza, poluição, assédio, desviacionismo. Es-

ses temas podem ser classificados sob qual componente, dentre 5, da identidade 
interassistencial?  

R.: Problema evolutivo. 
 
 
 
36. Proexologia.  O aporte existencial serve para a identificação ou para 

avaliação (balanço) da proéxis?  
R.: Ambos. 
 
 
 
37. Proexologia.  Quais são as 6 qualidades identitárias de qualquer pro-

éxis?  
R: Assistencial, convergente, estabilidade, contributiva, distintiva e cate-

górica.  
 
 
 
38. Proexologia.  Toda conscin humana tem proéxis?  
R: Não.  
 
 
 
39. Proexometrologia.  O balanço existencial de uma retrovida é o ba-

lanço retroexistencial. O da atual é o balanço existencial propriamente dito. Qual 
é o balanço que engloba uma ou mais retrovidas juntamente com a atual?  

R: Balanço multiexistencial.  
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40. Proexometrologia.  Por que na proexometria a avaliação de uma pro-
éxis tem como principal referencial um parâmetro idiográfico?  

R: Cada proéxis tem um modelo exclusivo, com base nas singularidades  
e particularidades de cada proéxis;  

Porque se compara a proéxis planejada (intermissão) e a proéxis realiza-
da (intrafisicalidade).  

 
 
 
41. Proexonomiologia.  O que é a proexonomia?  
R.: O conjunto das leis racionais da proéxis.  
 
 
 
42. Profilaxiologia.  Em que circunstância a senha proexológica pode ser 

profilática?  
R.: Na evitação de desvios de proéxis.   
 
 
 
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. Retribuciologia.  Na fórmula de retribuição pessoal, qual conceito ser-

ve de parâmetro para avaliar o saldo da retribuição?  
R.: Aporte existencial. Recebimentos. 
 
 
 
45. Retroproexometrologia.  O estudo da retroproexometria da última vi-

da contribui para a proexometria da vida atual. Qual fenômeno multiexistencial 
fundamenta essa afirmação?  

R: Autorrevezamento multiexistencial.  
 
 
 
46. Sequenciologia.  Pelo critério racional, qual função da autogestão exis-

tencial, dentre as 6 atuais, deve ser realizada em 1o lugar?  
R.: Autoplanejamento existencial.  
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47. Sincronologia.  As sincronicidades podem indicar qual papel assumir 
na proéxis?  

R: Sim. 
 
 
 
48. Sincronologia.  Por que a assunção proexológica gera uma amplifica-

ção das sincronicidades?  
R.: Porque faz o proexista se conectar com o fluxo do Cosmos e está em 

contínua interação com as sincronicidades. 
 
 
 
49. Taxologia.  A superação do autoritarismo pessoal pode ser classifica-

do predominantemente em qual categoria de cláusula pétrea: egocármica, grupo-
cármica ou policármica?  

R: Egocármica.  
 
 
 
50. Traforologia.  Considerando a teoria do campo de forças existenciais, 

e tendo como objetivo/parâmetro o compléxis, a qual tipo de força corresponde os 
trafores?  

R.: Forças favoráveis.  


