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CEAEC – TERTULIARIUM
PROVA GERAL DE CONSCIENCIOLOGIA
GABARITO: 10 / DEZEMBRO / 2017
TERTULIANO(A):
Conforme os conteúdos previstos e divulgados da Enciclopédia da Conscienciologia (EC), do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC) e do Léxico
de Ortopensatas (LO), responda por escrito as seguintes 100 questões, ordenadas
pela especialidade do tema:
01. Afetologia. Indique o que melhor qualifica as afeições da conscin: a busca da
dupla evolutiva; do amparo de função; das amizades raríssimas; dos colegas intermissivistas.
R: Das amizades raríssimas (LO, v. Afeições).
02. Amparologia. A instalação da pararrotina útil interassistencial oferece
à conscin lúcida verdadeiro ciclo de ____________________ mantido por amparadores
extrafísicos e evoluciológicos. Qual seria o ciclo: de desassins; de extrapolacionismos
parapsíquicos; de primeneres; de ressomas-dessomas?
R: Ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos (EC, v. Pararrotina útil).
03. Amparologia. Receber amparo extrafísico sadio é conduta-padrão ou
conduta-exceção hoje entre os componentes da Humanidade?
R: Infelizmente, o amparo extrafisico sadio ainda é conduta-exceção entre os
componentes da Humanidade, porque a maioria das pessoas não recebe a assistência de
amparador, técnico extrafísico em assistencialidade interconsciencial (EC, v. Amparo
extrafísico).
04. Antagonismologia. Toda consciex ressoma para ser feliz. Caso se sinta
infeliz, a responsabilidade maior para tal situação é sempre pessoal, intraconsciencial
e intransferível. A afirmativa é verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira (EC, v. Antagonismo bem-estar / malestar).
05. Antiestressologia. Quais são as duas condições, segundo o verbete Antiestressologia, a primeira ligada ao soma e outra, à consciência, capazes de manifestação
da felicidade pessoal?
R: A homeostase do soma e a imperturbabilidade da consciência (DAC, v.
Antiestressologia).
06. Antirritaciologia. Antes de mais nada, de qual fator depende a ausência de
irritação?
R: Depende da vontade (PGC 2013).
07. Assistenciologia. A pessoa assistível pode assistir outra?
R: Sim (DAC, v. Parapredisposiciologia).
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08. Autabnegaciologia. O ato de gratidão dispensa abnegação e sacrifício e, em
alto nível de manifestação, apresenta evidente magnanimidade. A afirmativa é verdadeira
ou falsa?
R: Falsa (LO, v. Gratidão).
09. Autevoluciologia. Qual conduta moral, título de verbete, é a única maneira
para se alcançar a desperticidade e o patamar evolutivo da Serenologia?
R: Conduta Cosmoética (EC, v. Conduta cosmoética).
10. Autoconscienciometrologia. A saúde emocional praticamente embasa as
demais manifestações de sanidade física, intelectual, mental e parapsíquica da conscin.
A afirmativa é verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira (EC, v. Saúde emocional).
11. Autodesempenhologia. Quais condições antagônicas, títulos de verbetes,
expressam a reação emocional da consciência capaz de sentir prazer derivado do êxito
e do fracasso alheios?
R: Satisfação benévola e Satisfação malévola (EC, v. Satisfação benévola e v.
Satisfação malévola).
12. Autodiscernimentologia. Indique os itens irrenunciáveis cosmoeticamente
pela conscin lúcida: I. A própria vida (suicídio). II. O próprio Curso Intermissivo (CI).
III. Maternidade e paternidade, depois de gerada a prole.
R: I, II e III são irrenunciáveis cosmoeticamente (EC, v. Irrenunciabilidade).
13. Autodiscernimentologia. Quais intermissivistas são reféns da autocognição?
R: Todos (EC, v. Refém da autocognição).
14. Autodominiologia. Qual o estado consciencial, título de verbete, sintetizado
no megapensene: Desperticidade: maxiautocontrole emocional?
R: Autodomínio Emocional Despertológico (EC, v. Autodomínio emocional
despertológico).
15. Autoimperturbaciologia. O primeiro e o segundo triunfos para se alcançar
a imperturbabilidade do Homo sapiens imperturbabilis são: Autotenepessologia e Ofiexologia; automegaeuforização e autodesperticidade; eutimia e Autotaristicologia.
R: Automegaeuforização e autodesperticidade (DAC, v. Autoinconflitologia).
16. Autotransafetivologia. A vivência da autotransafetividade, de maneira plena
e teática é possível a partir do nível evolutivo: do desperto; do evoluciólogo; do Serenão
ou da Consciex Livre (CL)?
R: Da Consciex Livre (CL) (LO, v. Afetividades).
17. Belicologia. Existe responsabilidade pessoal quando no círculo de convivência, ou mesmo na intimidade da família, pessoas ainda manifestam alto nível de belicosidade?
R: Sim (LO, v. Conviviologia).
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18. Categoriologia. Indique as possíveis categorias de convivialidade: I. Amigável ou amparadora. II. Hostil ou assediadora. III. Indiferente ou deprimida.
R: Todas, I, II e III (LO, v. Convivialidade).
19. Cogniciologia. Sem a autovivência da multidimensionalidade da consciência
é possível haver sabedoria avançada. Essa afirmação é falsa ou verdadeira?
R: Falsa. Sem a autovivência da multidimensionalidade da consciência, não há
sabedoria avançada (LO; v. Multidimensionalidade).
20. Conscienciologia. A grande contribuição da Conscienciologia à cognição do
Ser Humano consiste precisamente em ter aberto as pesquisas pessoais, racionais, à multidimensionalidade da consciência, por meio do princípio da descrença, com autodiscernimento e lógica vivenciados. Essa afirmação é falsa ou verdadeira?
R: Verdadeira (DAC, v. Parapredisposiciologia).
21. Conscienciologia. Qual especialidade conscienciológica estrutura e fundamenta a Paradireitologia?
R: Cosmoeticologia (EC, v. Paradireitologia e v. Paradireito).
22. Conscienciometrologia. Há 3 características relevantes no universo da estrutura da eutimia: aponia, atambia e ataraxia ou alexitimia, apagogia e protimia?
R: Aponia (ausência de dor), atambia (ausência de medo) e ataraxia (ausência de
perturbação) (EC, v. Eutimia).
23. Conscienciometrologia. Pela análise conscienciometrológica da conscin minipeça interassistencial, como é chamada a estrutura grupal reconhecida como superior
a qualquer interesse pessoal?
R: Maximecanismo Multidimensional Interassistencial (DAC, v. Interassistenciologia).
24. Conscienciometrologia. Qual a unidade de medida da revolução conscienciológica?
R: A recin (EC, v. Revolução conscienciológica).
25. Convergenciologia. A característica essencial de toda conquista evolutiva
é fazer a convergência megafocal, racional, lógica e prioritária para a ____________?
R: Interassistencialidade (DAC, v. Interassistenciocentrologia).
26. Convivenciologia. A intercompreensão pode ser conquistada sem convivência?
R: Não (LO, v. Convivialidade).
27. Conviviologia. Considerando o convívio diário, aponte qual aumenta e qual
diminui: a possibilidade de decepções e a possibilidade de admiração legítima entre as
consciências.
R: Minimiza a possibilidade de decepções e maximiza a possibilidade de
admiração legítima entre as pessoas (LO, v. Conviviologia).
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28. Conviviologia. Os componentes do nosso círculo de convivência incluem
a pessoa parente, a pessoa amorosa, a pessoa assistível, e algumas consciexes específicas.
Afirmação verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira. Consciexes específicas (LO, v. Convivência).
29. Cosmocogniciologia. Como se denomina a percepção, megapercepção,
concepção ou megaconcepção do mundo, do Universo ou do Cosmos segundo os
princípios, postulados ou o corpus de conhecimentos da Conscienciologia: concausa extrafísica; neomundividência; parângulo; parapercepto?
R: Neomundividência (EC, v. Neomundividência).
30. Cosmoeticologia. Segundo a Paradireitologia, os pratos da balança dos nossos direitos são maiores, idênticos ou menores aos pratos da balança dos nossos
deveres?
R: Idênticos (LO, v. Paradireitologia).
31. Cosmopensenologia. Denomine com quais centrais extrafísicas o fluxo cósmico pode ser racionalmente correlacionado?
R: CEV, CEF e CEE (EC, v. Central extrafísica da verdade).
32. Cronoevoluciologia. Qual o tempo assistencial, ocasião mais adequada para
a assistência, ideal?
R: Tempo assistencial profilático (EC, v. Tempo assistencial).
33. Debatologia. Em geral, quem tem oportunidade maior de aprendizagem,
o vencedor ou o perdedor do debate?
R: O perdedor (EC, v. Debate).
34. Divorciologia. É possível conviver 4 décadas e somente vir a conhecer de
fato, a esposa ou esposo, no momento do divórcio?
R: Sim (LO, v. Conviviologia).
35. Egologia. Qual código antecede o código grupal de cosmoética?
R: Código pessoal de Cosmoética (EC, v. Código pessoal de Cosmoética).
36. Equilibriologia. Jamais devemos interferir no equilíbrio da manifestação da
consciência. O ato de desequilibrar alguma consciência de modo negativo é sempre
errado. Qual técnica interassistencial sofisticada pode ser usada a conta de conduta
exceção?
R: Impactoterapia cosmoética (DAC, v. Assistenciologia).
37. Equipexologia. Indique as afirmações falsas sobre equipex: I. Teve ou acaba
tendo a equivalente na equipin. II. É sempre inferior à média dos integrantes das
equipins. III. Tem a constituição influenciada pela sucessão de vidas familiares. IV.
Existe equipex evoluída sem assistência interconsciencial.
R: A II e IV. A equipex é sempre superior à média dos integrantes das equipins.
Não existe equipex evoluída sem assistência interconsciencial (LO, v. Equipex).
38. Errologia. Indique qual conduta caracteriza o erro crônico: I. A repetição do
erro ao longo do tempo mesmo com intenção de renovação íntima. II. O ato de errar de
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modo autoconsciente, sem intenção de renovação íntima. III. O erro acidental, porém
repetido diversas vezes – errare humanum est.
R: II (EC, v. Erro crônico).
39. Eustressologia. Quais características definem a condição do eustresse: irritabilidade; tensão; defesa contra pressões; eutimia?
R: Defesa contra pressões e eutimia (EC, v. Eustresse).
40. Eutimologia. A eutimia é o perfeito sossego da consciência, a tranquilidade,
a serenidade íntima, a inexcitabilidade ou a imperturbabilidade cosmoética. A afirmativa
é verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira (EC, v. Eutimia).
41. Evoluciologia. Em qual patamar da Escala Evolutiva da Consciências a condição existencial da extrafisicalidade torna-se permanente?
R: Consciex Livre. A condição existencial da extrafisicalidade é a realidade
fundamental da vida e torna-se permanente quando a consciência alcança o nível
evolutivo avançado da Consciex Livre (EC, v. Extrafisicalidade).
42. Evoluciologia. Qual o preço de todo amparo extrafísico?
R: Realizações assistenciais cosmoéticas (EC, v. Amparo extrafísico).
43. Evoluciologia. Quem é o responsável pela atualização ou preenchimento
paratecnológico da ficha evolutiva pessoal?
R: O evoluciólogo do grupocarma (EC, v. Ficha evolutiva pessoal).
44. Extrafisicologia. Indique a pararrealidade sempre cosmoética: agendex;
arrastex; euforex; reurbex; volitex.
R: Reurbex (EC, v. Ação extrafísica).
45. Fisiologia. Os sentimentos elevados, interassistenciais e universalistas, extinguem qual tipo de secreção fisiológica humana?
R: A lágrima (LO, v. Sentimentos).
46. Gesconologia. O assunto equipex fica secundário quando o livro da conscin
autora entra em foco, pois a obra escrita é individual e envolve o saldo da FEP. Essa
afirmação é falsa ou verdadeira?
R: Verdadeira (LO, v. Equipex).
47. Grupocarmologia. Há equipexes na Baratrosfera?
R: Sim. As sadias prestando assistência (LO, v. Equipexes).
48. Grupocarmologia. O pré-perdão assistencial, perdoar antecipadamente a falta cometida pela consciência a ser assistida, é ato homeostático, neutro ou nosográfico?
R: Homeostático (EC, v. Pré-perdão assistencial).
49. Grupologia. Qual assistência, em geral despercebida, fixa os vínculos da
grupalidade interconsciencial?
R: A assistência prestada pelo assistido ao assistente ou assistência do assistido
(EC, v. Amparo extrafísico).
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50. Holofilosofiologia. A Conscienciologia é controvertível?
R: Sim (DAC, v. Debatologia).
51. Holomaturologia. Como se denomina a prática, título de verbete, de prestar
atenção contínua, em tudo e em todos, a fim de melhorar assistencialmente o holopensene local?
R: Hiperacuidade interassistencial (EC, v. Hiperacuidade interassistencial).
52. Holomaturologia. Indique qual condição ocorre com o passar do tempo
e o natural acúmulo das experiências no exercício do paradever: I. O aumento dos
paraproblemas. II. O surgimento do paraprazer. III. O desaparecimento do paradever.
R: II. O surgimento do paraprazer (EC, v. Paradever).
53. Holopensenologia. I. Conviver com conscins enfermas, ajudando-as sem se
igualar aos níveis inferiores de evolução pode ser considerada a causa central da
premência dos renascimentos intrafísicos. II. Nas dimensões extrafísicas, quanto mais
perturbado seja o holopensene do ambiente maior é a força do nivelamento por baixo das
consciências imersas ali por período mais ou menos extenso. III. Consciexes mais
despertas evolutivamente permanecem por muito tempo nas dimensões doentias, pois
conseguem manter alto nível de lucidez. Das 3 frases citadas, alguma é falsa? Se sim,
Qual?
R: Sim, a III é falsa. As consciexes mais despertas evolutivamente não
permanecem por muito tempo nas dimensões doentias ou sombrias. Ali, não conseguem
manter alto nível de lucidez (EC, v. Holopensene mimético).
54. Holopensenologia. Indique qual dos holopensenes pode ser neutro: holopensene acotovelador; holopensene desassediado; holopensene saturado.
R: Holopensene saturado (EC, v. Holopensene saturado).
55. Holossomatologia. Quanto mais propiciarmos ao soma as melhores condições existenciais, mais favoreceremos a otimização do funcionamento do mentalsoma.
Essa afirmação é falsa ou verdadeira?
R: Verdadeira (LO, v. Holossomática).
56. Homeostaticologia. Qual condição anticonflitiva, geradora de refratariedade
bioenergética perante os assediadores, evidencia a homeostase ou saúde da consciência?
R: Imperturbabilidade (DAC, v. Antidepressiologia).
57. Iniciologia. Qual das opções aponta por onde começa a multidimensionallidade consciencial: comunex; natureza; parapsiquismo; primopensense?
R: Pela natureza (LO, v. Convivialidade).
58. Interaciologia. Alguém pode alegar impossibilidade pessoal de praticar a interassistencialidade cosmoética em função das carências diversificadas da vida humana?
R: Não (EC, v. Interassistencialidade).
59. Interassistenciologia. A interassistencialidade, se intensificada, mantém
a conscin equilibrada o tempo todo, promovendo a autoimperturbabilidade. A afirmativa
é verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira (DAC, v. Antiestressologia).
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60. Interassistenciologia. A quem mudamos primeiro no intuito de assistir às
consciências?
R: A si mesmo (DAC, v. Direitologia).
61. Interassistenciologia. O melhor jeito de ajudar determinada consciência, em
certos contingenciamentos, pode ser deixar-se assediado por ela?
R: Sim (DAC, v. Interassistenciologia).
62. Intermissiologia. O que confere à conscin lúcida, intermissivista e responsável, a condição da megarresponsabilidade?
R: Os neoconhecimentos prioritários e evolutivos, hauridos no Curso Intermissivo (CI) (EC, v. Megarresponsabilidade).
63. Intermissiologia. Todo ambiente intrafísico predominantemente doentio, por
excesso de pessoas, gerando patopensenes e ideias anticosmoéticas, deve sempre ser
evitado pela consciência intermissivista. Essa afirmação é falsa ou verdadeira?
R: Verdadeira (EC, v. Holopensene acotovelador).
64. Intrafisicologia. Na Terra, quem tem mais poder real, evolutivo?
R: O Serenão (DAC, v. Antipoliticologia).
65. Legadologia. Quais bens são parainalienáveis?
R: Os patrimônios ou bens conscienciais (autoconquistas;
conscienciais) (EC, v. Parainalienabilidade).

atributos

66. Legislogia. A Pseudoderrogaciologia é aparente derrogação de quais leis do
Cosmos?
R: As leis intrafísicas (DAC, v. Pseudoderrogaciologia).
67. Megaempreendimentologia. Qual megaempreendimento libertário objetiva
eliminar os parapardieiros sombrios da extrafisicalidade e os locais degradados correspondentes da intrafisicalidade?
R: Reurbanização extrafísica (DAC, v. Antiparapardieirologia).
68. Mentalsomatologia. Quais fatores caracterizam o nível de excelência do
amparo extrafísico recebido: a ausência de patopensenes; a carreira profissional exercida;
a proéxis pessoal; a qualificação da própria intencionalidade?
R: Qualificação da própria intencionalidade e ausência de patopensenes nas
manifestações (EC, v. Amparo extrafísico).
69. Multidimensiologia. Alguma consciência consegue viver ausente da multidimensionalidade?
R: Não. Ninguém, nenhuma consciência, consegue viver ausente da multidimensionalidade (DAC, Antilucidologia).
70. Multidimensiologia. Considerando os conceitos de consagração e de
solidariedade, qual predomina na intrafisicalidade e qual predomina na extrafisicalidade?
R: Consagração da intrafisicalidade e solidariedade na extrafisicalidade (LO, v.
Conviviologia).
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71. Multidimensiologia. I. A dessoma não extingue todos os conflitos de origem
interconsciencial. II. Não existe particular incapaz de ser público quanto ao extrafísico.
III. Quando a conscientização da multidimensionalidade começa a ser vivenciada
diuturnamente surge a ânsia pessoal pela autenticidade. IV. Quem tem o mínimo de
parapsiquismo desenvolvido jamais sente solidão. Das 4 frases citadas, alguma é falsa?
Se sim, Qual?
R: Não, todas são verdadeiras (EC, v. Multidimensionalidade consciencial).
72. Multidimensiologia. Qual dimensão melhor caracteriza o código consagrado, a intrafisicalidade ou a extrafisicalidade?
R: A intrafisicalidade (EC, v. Código consagrado).
73. Neorreciclologia. A Conscienciologia abriu o caminho da Multidimensiologia Racional às pessoas mais lúcidas. Nesse ponto se incluem os agentes-chave para
o desencadeamento das neorreciclagens da Reurbex Terrestre, com a consequente
Reciclagem Intrafísica. Quem são os agentes-chave?
R: Os intermissivistas (DAC, v. Holodivergenciologia).
74. Paracerebrologia. O cérebro humano sedia o paracérebro, este sedia qual
veículo de manifestação consciencial?
R: O mentalsoma (EC, v. Paracerebrologia).
75. Paradireitologia. A conscin lúcida, intermissivista, é portadora de direitos
especiais em relação ao homem comum?
R: Não (PGC 2014; EC, v. Megarresponsabilidade).
76. Parafenomenologia. Indique qual parafenômeno não há o predomínio do
mentalsoma: autorretrocognições; bilocação física; cosmoconsciência; pangrafia.
R: Bilocação física (EC, v. Fenomenologia holossomática).
77. Parafenomenologia. Indique qual parafenômeno não há o predomínio do
intercâmbio com outrem: acoplamento energético; arco voltaico craniochacral;
extrapolacionismo parapsíquico; projeção consciencial lúcida.
R: Projeção consciencial lúcida (EC, v. Fenomenologia holossomática).
78. Parapatologia. Qual condição, título de verbete, é o primeiro megatravão da
evolução plena da consciência: aborrecimento, acanhamento, desafeição, frustração?
R: Desafeição (EC, v. Desafeição).
79. Parapercepciologia. Como se denomina a condição, título de verbete, capaz
de suportar o peso da presença e força da pressão de consciexes assistidas, ainda
patológicas, sem assimilar ECs antipáticas ou gerar pertúrbios em si mesmo?
R: Tara parapsíquica (EC, v. Tara parapsíquica).
80. Parapercepciologia. Qual estágio da Escala Evolutiva das Consciências,
quando atingido, permite a personalidade humana viver continuamente alerta para a dimensão extrafísica, de modo sadio, otimizando os empreendimentos evolutivos?
R: Semiconsciex (EC, v. Semiconsciexialidade).
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81. Parapercepciologia. Qual(is) condição(ões) é (são) sinônimo(s) do irrompimento do psicossoma: extrapolação psicossomática, soltura psicossômica, extrapolacionismo parapsíquico?
R: Todas (EC, v. Irrompimento do psicossoma).
82. Paratecnologia. Qual o pré-requisito para a conscin receber a implantação
temporária de algum paramicrochip, destinado a ampliar os recursos assistenciais?
R: O amparo extrafísico sadio (EC, v. Amparo extrafísico).
83. Pensenologia. Aponte as condições capazes de evidenciar as predisposições
naturais da conscin lúcida para fazer o bem aos outros seres vivos, além de si mesmo, os
chamados atos de beneficência: I. Ser portadora de sangue Tipo A. II. Ser doadora
espontânea de sangue. III. Ser doadora de órgãos. IV. Evitar dar dinheiro aos pedintes na
via pública. V. Ser veemente contra a pena de morte.
R: II, III e V (EC, v. Beneficência).
84. Pensenologia. Quais pensenes devem predominar para a consolidação do
amparo extrafísico sadio?
R: Ortopensenes (EC, v. Amparo extrafísico).
85. Perdonologia. Pode o perdão ser cruel?
R: Sim (LO, v. Convivialidade).
86. Principiologia. Existem megaprincípios imburláveis?
R: Sim (EC, v. Principiologia).
87. Proexologia. A obra escrita e publicada pode ser considerada parte ativa de
qual condição relativa à conscin autora: geopolítica desassediadora; paraestação de
trabalho; pararrotina útil; territorialidade individual?
R: Territorialidade individual (EC, v. Territorialidade individual).
88. Projeciologia. A maioria das conscins teve experiências projetivas avançadas. Essa afirmação é falsa ou verdadeira?
R: Falsa. A maioria das conscins só produz projeções extracorpóreas,
espontâneas e inconscientes. Não teve, ainda, experiências projetivas avançadas (EC, v.
Ação extrafísica).
89. Projeciologia. O psicossoma da conscin projetada, quando lastreado e denso,
pode chegar a fazer sombra durante a volitação na extrafisicalidade. A afirmativa é verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira (LO, v. Psicossoma).
90. Psicossomatologia. Qual emoção básica humana, indicadora de assédio extrafísico, é mais utilizada para atingir o proexista pusilânime, visando o fracasso proexológico e futura melex?
R: O medo (DAC, v. Medologia, PGC 2016).
91. Psicossomatologia. Qual o traço comum entre os estados de ataraxia e eutimia: desassossego; alegria; euforin; imperturbabilidade; apatia?
R: Imperturbabilidade (EC, v. Ataraxia e v. Eutimia).
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92. Recexologia. Selecione a melhor opção para representar a consequência
inevitável das reciclagens evolutivas, com confluência clara para a interassistencialidade,
compondo estados intra e extraconscienciais de evolução (meritocracia evolutiva): estado
vibracional profilático; egocídio; epicentrismo consciencial; parapsiquismo interassistencial.
R: Egocício (DAC, v. Interassistenciocentrologia).
93. Reeducaciologia. Qual atitude ou princípio pessoal para viver da conscin
lúcida promove a desbarbarização da Humanidade?
R: Os exemplos cosmoéticos, evolutivos (EC, v. Desbarbarização da humanidade).
94. Retribuiciologia. Dentre os maiores preitos de gratidão está a gratidão à
consciex que o levou ao Curso Intermissivo (CI). A afirmativa é verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira (LO, v. Gratidão).
95. Semiconsciexialidade. O primeiro passo para a semiconsciexialidade
é o aperfeiçoamento de qual faculdade mental: atenção dividida; imaginação; memória;
vontade?
R: Atenção multidividida (EC, v. Semiconsciexialidade).
96. Sindromologia. Ad paenitendum properat cito qui indicat (Quem julga depressa precipita-se para o arrependimento; Publilius Syrus, Século I a.e.c.). A qual
síndrome esse provérbio se refere?
R: Refere-se à síndrome do ansiosismo (DAC, p. 124).
97. Terapeuticologia. Segundo o paradoxo interassistencial, a quem o assistente
mais equilibrado deve assistir prioritariamente?
R: Aos assistidos mais desequilibrados (DAC, v. Cosmassistenciologia).
98. Trafarologia. Considerando a conscin mais sábia, no universo da Conviviologia, de quem se devem buscar agravantes e de quem se devem buscar atenuantes?
R: Atenuantes das pessoas e agravantes de si próprio (LO, v. Conviviologia).
99. Traforologia. Indique quais minitraços-força, a seguir, podem ser exemplos
de trafor enganador? I. Entusiasmo. II. Euforia. III. Finesse. IV. Romantismo.
R: I, II, III e IV (todos) (EC, v. Trafor enganador, PGC 2015).
100. Transafetivologia. A conscin mais completa quanto à autotransafetividade
cultiva 3 categorias de amizades básicas: animal doméstico, pessoa amiga e _____
_________?
R: Amparador extrafísico (LO, v. Conviviologia).

