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Enciclopédia da Conscienciologia

CEAEC – TERTULIARIUM
PROVA GERAL DE CONSCIENCIOLOGIA
AVALIAÇÃO ESCRITA: 02 / DEZEMBRO / 2007
GABARITO
De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia apresentada na
3a Edição, Versão-protótipo Aumentada e Revisada, com 720 verbetes prescritivos, publicada pela Editares em 06 de novembro de 2007, e com o desenvolvido nas tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2007, responda estas 100 questões ordenadas pela especialidade do tema:
01. Atributologia. Em quais atributos conscienciais se divide a seção Atributologia do
verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
Sentidos somáticos, faculdades mentais e percepções extrassensoriais.
02. Autobiografologia. Qual é a epopéia autobiográfica?
A proéxis, p. 1358.
03. Autoconscienciologia. No âmbito da Autoconscienciologia, qual conceito expõe
o princípio diretor da consciência?
Materpensene (inversão de questão da prova anterior).
04. Autopensenologia. Qual atitude pensênica deve ser mantida na intraconsciencialidade com base na consciência tranqüila, exigindo coerência, coesão e continuidade?
Retilinearidade autopensênica, p. 382.
05. Autopesquisologia. Qual é a causa da sedução da simplificação?
Emocionalidade ou imaturidade técnica, p. 1929.
06. Cerebrologia. Quem é a conscin tricerebral?
Quem dessoma na terceira ou quarta idade física, p. 904.
07. Comunicologia. Cite o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia ou a característica capaz de exemplificar a diferença básica entre o autor comercial e o autor conscienciológico.
Edição gratuita, p. 1030.
08. Conformática. Qual o propósito da técnica da segunda redação?
Enriquecimento criativo do texto, p. 2029.
09. Conscienciologia. Como é chamado o arquivo completo de experiências e conhecimento da consciência?
A holomemória.
10. Conscienciologia. Qual o efeito consciencial essencialmente contrário à condição
da robotização existencial (robéxis)?
A expansão da cosmoconsciência (inversão de questão da prova anterior).
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11. Conscienciometria. Denomine a personalidade exemplificada a seguir: a conscin
humana ainda imatura cuja superação do nível evolutivo dos símios ou primatas subumanos
é recente.
A consciênçula.
12. Conscienciometria. Qual conjunto de realidades deve anteceder o verbo ou a fala?
Conjunto das ações ou realizações vivenciadas, p. 2091.
13. Conscienciometria. Quando termina a crise de crescimento na evolução?
Nunca.
14. Consciencioterapia. Qual é o conceito conscienciológico dedicado ao estudo e aplicação da territorialidade consciencial e multidimensional a favor da potencialização consciente da
desassedialidade interconsciencial?
Geopolítica Desassediadora, p. 1212.
15. Constructologia. Há algum conceito evolutivo, homeostático, dentre estes 5, dispostos na ordem alfabética: apagogia, automutação, energima, intermissivista inadaptado,
positividade ambígua?
A automutação.
16. Conviviologia. Como é possível aumentar o contato com os amparadores?
Fazendo mais assistência, indo ao encontro do assistido.
17. Conviviologia. De quem depende e quando poderá ocorrer o aparecimento dos
evoluciólogos?
Dos intermissivistas. Ocorre quando os mesmos melhorarem o CPC, p. 302.
18. Conviviologia. Diferencie Cognópolis e Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Cognópolis é a cidade do conhecimento e CCCI é a sociedade de conscins conectadas
pelos vínculos conscienciais da Conscienciologia, p. 769 e 811.
19. Conviviologia. Qual é a unidade de medida ou de trabalho no âmbito da Interassistenciologia?
O assistido, p. 2341.
20. Cosmoconscienciologia. Cite possível sinonímia para fluxo cósmico.
Megafluxo do Cosmos, interatividade, sincronicidade, p. 1167.
21. Cosmoconscienciologia. Qual é o pré-requisito para a vivência da cosmoconsciência?
Soltura mentalsomática, p. 1982.
22. Cosmoética. No universo da Cosmoética, qual o significado da sigla PEP?
Princípio do exemplarismo pessoal, p. 1778.
23. Cosmoética. Qual conceito da Cosmoética, apresentado em 1 verbete com o mesmo
nome, aborda a condição de não ser possível recusar ou de ser imperativo ceder a determinada
consciência mais evoluída cuja força, lógica ou sedução são preponderantes?
Irresistibilidade, p. 1414.
24. Cosmoética. Qual é o significado de calculismo cosmoético?
O planejamento detalhista visando o melhor para todos, p. 687.
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25. Cosmoética. Qual especialidade conscienciológica fundamenta, de modo prático,
o nível mais avançado da Cosmoética vivida para as consciências lúcidas?
O Paradireito ou a Paradireitologia, p. 1637.
26. Desassediologia. “Quanto mais a consciência evolui, mais se vê obrigada a conviver
simultaneamente com número maior de assistidos e, obviamente, com número maior de
assediadores”. Qual expressão, das 5 seguintes na ordem alfabética, melhor define essa frase:
calculismo cosmoético, consciência atratora, iscagem interconsciencial, paradoxo desassediador
ou realidade oximorônica?
Paradoxo desassediador, p. 1643.
27. Descrenciologia. Como se assenta e em quais condições deve ser utilizado o princípio da descrença?
Assenta-se nas experiências pessoais e deve orientar as pesquisas conscienciais.
28. Elencologia. Cite os 4 tipos de consciências componentes do elenco de tertulianos
presentes nas tertúlias conscienciológicas.
Conscin ouvinte, conscin participante, consciex ouvinte, consciex participante, p. 2052.
29. Encefalologia. Qual técnica promove a interassistencialidade bioenergética visando
o desbloqueio de energias gravitantes nos hemisférios cerebrais ou no encéfalo?
A técnica do arco voltaico encefálico (inversão de questão da prova anterior).
30. Enciclopediologia. Qual seção do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia
é escrita em Latim?
A Hominologia.
31. Energossomática. Cite as duas megaquisições ou conquistas parapsíquicas iniciais
para a conscin motivada e praticante da própria evolução energética.
EV e sinalética energética, p. 1953.
32. Energossomática. Qual é a condição ideal para se contrapor à atuação dos agentes
antiprimeneres?
O temperamento positivo da conscin, de bom-humor, ou “em estado de paz com o mundo”, p. 150.
33. Energossomática. Qual é o melhor modo de se concluir as abordagens energéticas?
Com a desassim, p. 51.
34. Evoluciologia. Diferencie colheita intermissiva de colheita intrafísica.
A colheita intermissiva ocorre a partir do texto da obra-prima escrita em vida intrafísica
anterior pela conscin autora, agora, vivendo na fase intermissiva, na condição de consciex lúcida,
às leitoras e leitores pósteros, evocadores, a partir dos tópicos do livro ou livros. A colheita
intrafísica é a autovivência por parte da conscin lúcida, proexista veterana, aplicando na vida
humana as manifestações assistenciais da própria proéxis, encaminhada ou na fase acabativa,
preparando desde já outras conscins para o primeiro Curso Intermissivo (CI) pós-dessomático, p.
774 e 778.
35. Evoluciologia. Qual capacidade consciencial se faz mais necessária à hermenêutica
da Evoluciologia: a Cosmoética, a inteligência evolutiva ou o parapsiquismo?
Inteligência evolutiva, p. 1242.
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36. Exemplologia. Em qual seção da Enciclopédia da Conscienciologia são introduzidos os neoconceitos utilizados na seção Exemplologia?
Neologia.
37. Experimentologia. Cite 1 benefício da repetição paciente.
Aprimoramento, qualificação, evolução, maturidade, rotina útil, p. 1888.
38. Experimentologia. Qual é o princípio da técnica da circularidade?
Repetição didática, detalhismo metódico, acúmulo dos conceitos convergentes, p. 2016.
39. Experimentologia. Qual especialidade, estudada em diversos verbetes, aplica-se
aos estudos dos princípios gerais das classificações sistemáticas de temas específicos?
Taxologia, p. 2444.
40. Experimentologia. Quem é o triatleta conscienciológico?
Inversor, tenepessista, epicon lúcido, p. 2077.
41. Extrafisicologia. Qual a paraprocedência da maioria das conscins vivendo hoje na
Terra?
A Baratrosfera, p. 650.
42. Grupocarmalogia. Em quais 5 estágios o curso grupocármico pode ser interpretado?
Interprisão, autovitimização, recomposição, libertação e policarmalidade, p. 1391 e 1392.
43. Holobiografologia. Qual fenômeno parapsíquico está relacionado à parantecedência?
A retrocognição, p. 1655.
44. Holomaturologia. Cite 2 tipos de inexistências.
Consciência humana simples, conscienciocídio, ditadura positiva, homem-deus, mulherdeusa, perfeição humana, salvacionismo, segredo eterno, terrorismo sadio, unanimidade cósmica,
verdade absoluta, zero hora, p. 1329.
45. Holomaturologia. Qual é o objetivo primordial da evolução de todos os seres
e capaz de manter a homeostase holossomática?
A autolucidez consciencial, p. 540.
46. Holomaturologia. Qual é o trinômio da holomaturidade?
Autodiscernimento–código pessoal de Cosmoética–interassistencialidade, p. 2079.
47. Holomaturologia. Qual sentimento para com os benfeitores é indispensável ao
desenvolvimento do autoparapsiquismo e da interassistencialidade teática da conscin lúcida?
Gratidão e reconhecimento, p. 1227.
48. Holossomática. Qual é o fator mais atuante nos veículos conscienciais depois da
vontade e da intenção?
A autorganização.
49. Holossomática. Qual estrutura ou paraobjeto mais sofisticado sustenta a Parafisiologia, a Paragenética e a Holomnemônica da consciência?
O paracérebro, p. 1624.
50. Interassistenciologia. Qual é o trinômio interassistencial?
Acolhimento-orientação-encaminhamento, p. 2342
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51. Interassistenciologia. Quem pode avaliar com segurança e concluir corretamente
a condição tenepessável, isto é, a de se estar pronto para o tenepessismo?
A própria conscin, p. 896.
52. Intrafisicologia. Como é chamada a dupla formada por homem e mulher contendo
laços afetivos e amizade, sem a vivência do ato sexual?
Casal incompleto.
53. Intrafisicologia. Como é chamada a moradia técnica ideal para a dinamização da
execução da programação existencial quando grupal ou maxiproéxis?
Residência proexogênica, p. 1893.
54. Interprisiologia. Como se entra e como é possível sair da interprisão grupocármica?
Entra-se devido à prática de ações anticosmoéticas. Pode-se sair através da interassistencialidade.
55. Intrafisicologia. Diferencie Cosmoética Destrutiva de Dardanologia.
Cosmoética destrutiva é a destruição cosmoética de algo impróprio evolutivamente
visando o aperfeiçoamento pela reconstrução. Dardanologia é a destruição anticosmoética de algo
útil motivada por interesses capitalistas.
56. Intrafisicologia. Qual é a melhor ação individual objetivando dinamizar a maxiproéxis?
Radicação vitalícia na Cognópolis (inversão de questão da prova anterior).
57. Lexicologia. Como é chamado o arquivo intraconsciencial de idéias afins formando
associações de constructos?
Dicionário cerebral, analógico, pessoal (inversão de questão da prova anterior).
58. Maxiproexologia. Denomine o conceito conscienciológico exemplificado a seguir:
as 16 consciências, dentre elas evoluciólogos e despertos, ressomadas na China, no final do
Século XX e início do XXI, visando a realização extra e intrafísica de objetivo evolutivo comum.
Bonde extrafísico.
59. Mentalsomática. Diferencie Onirologia de Orismologia.
Onirologia é a Ciência dedicada à pesquisa dos sonhos, fantasias, idéias quiméricas
e alucinações. Orismologia é a Ciência aplicada ao estudo do sentido, formação e definição dos
termos técnicos.
60. Mentalsomática. Segundo a Evoluciologia, qual título ou titularidade intelectual
é a mais relevante para o intermissivista?
O autorado.
61. Paracronologia. Explique o Quarto Tempo do Curso Intermissivo.
Recolhimento, a colheita intermissiva, p. 2043.
62. Parafatologia. Na seção Parafatologia da Enciclopédia da Conscienciologia qual
o item mais presente e ressaltado?
Autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
63. Parafenomenologia. Qual o fator mais relevante na interpretação do fenômeno ou
do parafato?
O conteúdo ou a mensagem do fenômeno.
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64. Parapatologia. Cite 1 ícone (personalidade) do racismo.
Hitler, p. 1840.
65. Parapatologia. Como é denominado o saudosismo doentio pelas vivências patológicas relacionadas à paraprocedência acarretando inadaptação à vida intrafísica?
Síndrome da abstinência da baratrosfera, p. 1956.
66. Parapatologia. Defina energima.
A energima é a condição da conscin, homem ou mulher, possuída por assediador, ou
assediadora, seja por alguma consciex enferma, isoladamente, ou em grupo de consciexes doentes,
de modo temporário ou permanente.
67. Parapatologia. Qual o pior: a amoralidade ou a anticosmoética? Justifique.
A anticosmoética pois atua contra os outros.
68. Parapatologia. Qual é a tríade da erronia?
Omissão, engano e erro, p. 2074.
69. Parapatologia. Qual o significado e como se combate o Schadenfreude?
Satisfação malévola, combate-se com Cosmoética e megafraternidade, p. 1926.
70. Parapatologia. Qual orientação conscienciológica pode ajudar a consciência a eliminar os assédios pessoais?
Constituição e vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC), a partir da autocrítica,
p. 413.
71. Parapedadogia. A tertúlia conscienciológica atende melhor ao corpo docente ou ao
discente da Cognópolis? Por qual motivo?
O corpo docente pois trata das verpons conscienciológicas.
72. Parapedagogia. Como é possível ao intermissivista reciclar as aulas do Curso
Intermissivo?
Através de PCs assistidas, p. 401.
73. Parapedagogia. Onde se realiza o curso de longo curso?
No Tertuliarium, p. 2050.
74. Parapercepciologia. Defina parapsiquismo centrífugo.
É o ato parapsíquico no qual a conscin busca sair de si a fim de perceber e ajudar os
outros, p. 1661.
75. Parapercepciologia. Qual é a finalidade da clarividência facial no curso Acoplamentarium?
Desenvolvimento do Parapsiquismo e da assistencialidade interconsciencial.
76. Parapercepciologia. Qual é o motivo da existência do parapsiquismo despercebido?
Desenvolvimento paraperceptivo, p. 2384.
77. Parapercepciologia. Quais os 3 tipos incluídos no trinômio das sinaléticas?
Anímica, bioenergética, parapsíquica, p. 1953.
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78. Parassociologia. Quem é o componente-padrão da massa humana impensante sustentador da robotização existencial da Socin, quando ainda patológica?
O autômato humano, p. 544.
79. Paratecnologia. Cite 3 verbetes propositores de técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia.
Técnica conscienciológica curiosa, técnica da circularidade, técnica da exaustividade,
técnica da qualificação dos verbetes, técnica da segunda redação, técnica do bloco tridisciplinar,
técnica do crescendo, técnica dos atos-fatos-parafatos, técnica do trinômio automotivaçãotrabalho-lazer.
80. Paratecnologia. Cite alguma função realizada pelo paramicrochip.
1. Intensificação das ECs atuantes na telepatia, nas inspirações entre a pessoa e os
amparadores, ou: 2. Acesso mais livre às Centrais Extrafísicas ou à paraprocedência pessoal, p.
2380.
81. Pensenologia. Qual atitude é a base para se pensar grande?
Cosmovisão.
82. Priorologia. Qual é a prioridade individual da maxiproéxis dos cognopolitas?
Escrita conscienciológica.
83. Proexologia. Qual é a mais importante: a miniproéxis ou a maxiproéxis? Justifique.
Depende do caso. Determinada miniproéxis pode ter grande importância. Exemplo:
o caso da personagem Bílnia no livro Cristo Espera por Ti.
84. Proexologia. Segundo o verbete Desafio da Proéxis qual é o megadesafio da
proéxis apresentado na seção Exemplologia?
A execução diária da tenepes assistencial, p. 975.
85. Projeciologia. Qual desempenho, além da projetabilidade lúcida, da holomaturidade
e das precognições permite a conquista da autoconscientização multidimensional?
As retrocognições, p. 461.
86. Projeciologia. Qual é a hipótese de tentativa responsável pela sustentação da
ciência Projeciologia e tese do livro de proposição dessa ciência?
A hipótese do corpo objetivo, p. 1262.
87. Psicossomática. Qual a unidade de medida da maturidade emocional?
Satisfação benévola, p. 1923.
88. Recexologia. Como deve iniciar-se a reciclagem intraconsciencial (recin)?
Pela introspecção, p. 1861.
89. Recexologia. Denomine a personalidade exemplificada a seguir: aquela conscin
voluntária ativa de instituição conscienciocêntrica afasta-se por motivo de desacordo ideológico
ou dificuldade de convívio, reintegrando-se à CCCI depois de determinado período aos trabalhos
da Conscienciologia.
O retomador de tarefa, p. 1900.
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90. Recexologia. Qual o significado da reciclagem prazerosa?
A reciclagem prazerosa é a conduta técnica capaz de unir a utilidade da renovação da
vida à condição de prazer pessoal na planificação e no desenvolvimento teático da maioria das
manifestações pensênicas mais relevantes, p. 1856.
91. Remissiologia. Qual é a utilidade da Remissiologia na Enciclopédia da Conscienciologia?
Expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores interessados,
p. 33.
92. Ressomatologia. Denomine a personalidade exemplificada a seguir: o coordenador
ou coordenadora de IC capaz de aglutinar voluntários afins, envolvidos no desenvolvimento de
certa especialidade da Conscienciologia, os quais ressomam na época oportuna para desenvolverem atividades libertárias conjuntas na vida intrafísica.
Atrator ressomático.
93. Seriexologia. Denomine a personalidade exemplificada a seguir: aquela consciência
dessomada com quem você conviveu na juventude e após breve período intermissivo ressoma
e o reencontra ainda na mesma vida.
Personalidade consecutiva.
94. Seriexologia. Denomine a personalidade exemplificada a seguir: “… aquele inglês
ou italiano herdeiro atual do castelo – na verdade construído por si mesmo em vida anterior, há
séculos –, e hoje abrindo o castelo para visitações pagas dos turistas, expediente e garantia da
própria sobrevivência econômico-financeira”.
Antepassado de si mesmo.
95. Seriexologia. Qual categoria do ciclo multiexistencial é a mais adequada para
a evolução pessoal?
Atividade, p. 739.
96. Somática. Qual é a utilidade da técnica da expansão pulmonar?
Oxigenação cerebral maior, com o objetivo de a conscin pensenizar melhor, p. 2015.
97. Tematologia. Em quais tipos se divide a seção Tematologia do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
Homeostático, neutro e nosográfico.
98. Tenepessologia. Qual a atitude ideal do praticante da tenepes?
Passividade-ativa ou parapsíquica passiva sadia, p. 376.
99. Transmigraciologia. Cite as duas categorias de transmigrações interplanetárias de
consciexes.
Sadia, evolutiva, a maior; doentia, regressiva, a menor, p. 2068.
100. Verponologia. Compare: neoverpon e megaverpon.
A neoverpon é a nova verdade relativa de ponta, neopensene, neoconstructo ou neoidéia
à espera de ser descoberta ou revelada por meio da persistência inabalável do desempenho do
pesquisador autoconsciente ou pesquisadora lúcida, p. 1577.
A megaverpon é a verdade relativa de ponta, neopensene, neoconstructo ou neoidéia
máxima, aceita convictamente pelo autodiscernimento da consciência, p. 1517.

