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Enciclopédia da Conscienciologia

CEAEC – TERTULIARIUM
PROVA GERAL DE CONSCIENCIOLOGIA -- GABARITO
AVALIAÇÃO ESCRITA: 14 / DEZEMBRO / 2008
De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia apresentada na
4a Edição em DVD, Versão-protótipo Aumentada e Revisada, com 1.000 verbetes
prescritivos, publicado pela Editares em 23 de novembro de 2007, e com o desenvolvido nas
tertúlias-verbetes-aulas, entre 9 de agosto de 2005 e 26 de outubro de 2008, responda estas
100 questões ordenadas pela especialidade do tema:
01. Argumentologia. Qual é o principal Argumentarium, ou espaço para debates, na
CCCI?
R: O Tertuliarium.
02. Argumentologia. Qual a seção fixa na divisão Argumentologia do verbete da
Enciclopédia da Conscienciologia?
R: Exemplologia.
03. Assistenciologia. Como é possível encontrar o amparador?
R: No contato com os assistidos.
04. Atributologia. A seção Atributologia do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia
se divide, além das faculdades mentais, em quais outras duas modalidades?
R: Sentidos somáticos e percepções extrassensoriais.
05. Atributologia. Qual atributo consciencial é favorecido através do hábito de fazer
anotações?
R: Memória.
06. Autevoluciologia. Qual o significado da sigla IE?
R: Inteligência evolutiva.
07. Autevoluciologia. Qual dos conceitos expõe o nível máximo de excelência evolutiva
vivenciado pela conscin lúcida, em todos os setores de manifestações autopensênicas: acabativa
interassistencial; amplitude autopensênica; autopensenização polifásica; completude consciencial?
R: Completude consciencial.
08. Autevoluciologia. Qual opção pode ser considerada recorde homeostático: o autodomínio do EV ou a conquista da desperticidade?
R: Os dois.
09. Autexperimentologia. Qual das seguintes leis poderia ser relacionada ao verbete
Estatística Motivadora: lei da proéxis; lei da Projeciologia; lei do maior esforço?
R: Lei do maior esforço (p. 1768).
10. Autexperimentologia. Qual o motivo de o trabalho antelucano, aquele realizado na
madrugada, ser favorável ao intelectual?
R: Devido ao silêncio, ao isolamento e à predisposição às inspirações parapsíquicas.
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11. Autoconscienciometrologia. Quais das condições não são consideradas provas do
orgulho para os cognopolitas: 1. A evitação de se apresentar na condição de participante-cobaia
nos cursos de Conscienciometrologia. 2. O mau exemplo de evitar participar das Provas Gerais
da Conscienciologia. 3. A evitação da conscin de fazer intervenções nos debates das tertúlias
conscienciológicas. 4. A evitação de ser evoluciente na consciencioterapia.
R: Nenhuma, todas são provas de orgulho.
12. Autodiscernimentologia. Como se chama, entre as opções a seguir, a condição na
qual a conscin aceita, e encara de imediato sem vacilar, o conjunto total de desafios da
problemática evolutiva, abraçando a resolução de problemas sem qualquer demonstração de
fraqueza: abordagem consciencial; autocentramento consciencial; coletivo conscienciológico;
whole pack conscienciológico?
R: Whole pack conscienciológico.
13. Autodiscernimentologia. Qual é 1 dos megapoderes pessoais prioritários quanto às
ECs: assepsia energética; eclosão criativa; holopensene pessoal higienizado; reciclagem prazerosa.
R: Holopensene pessoal higienizado (p. 751).
14. Autodiscernimentologia. Qual é a primeira megaomissão?
R: A ignorância quanto à autoparaprocedência pré-ressomática.
15. Autoparapercepciologia. Qual das opções denomina o ato de a conscin parapsíquica
registrar todas as mínimas ocorrências paraperceptivas, a fim de manter o continuísmo e a visão
de conjunto dos parafenômenos e pararrealidades vivenciados: assinatura pensênica; autografia
cutânea; estilo exaustivo; registro eterno; sequenciamento parafactual?
R: Sequenciamento parafactual.
16. Autoparapercepciologia.
ficador?
R: Tenepes ou ofiex.

Em quais circunstâncias o isolamento pode ser digni-

17. Autopesquisologia. A Zetética é o conjunto de preceitos compondo a Metodologia
investigativa, indagatória e inquisitiva, voltada para a resolução de problemas teáticos. Essa
definição é falsa ou verdadeira? Caso seja falsa justifique.
R: Verdadeira.
18. Autopesquisologia. Quais os 3 principais poderes conscienciais?
R: Vontade, intenção, autorganização.
19. Autoproexologia. Quais dos itens são vantagens da obtenção do completismo
existencial: acesso às Centrais Extrafísicas; livre arbítrio mais dilatado; recuperação de cons?
R: Todos são vantagens (p. 2.971).
20. Autoproexologia. Qual é a denominação do período confortável e gratificante, em
geral, extrafísico e intermissivo primeiro, e, depois, intrafísico ou ressomático, na próxima vida
intrafísica, consecutiva à execução do compléxis?
R: Pós-compléxis.
21. Autoprospecciologia. Dentre as opções a seguir, como é chamada a técnica da
autopensenização da consciência, em circuito fechado, no estado da introspecção, autorreflexão ou
recolhimento íntimo, empregando as próprias palavras mentais de modo racional e lógico: técnica
da circularidade; técnica da exaustividade; técnica dos questionamentos; técnica do uróboro
introspectivo?
R: Uróboro introspectivo (p. 3690).
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22. Autorrecexologia. Qual das duas condições é exemplo de zona de conforto: a conscin
vulgar partidária do trinômio pão-amor-fantasia ou a conscin lúcida partidária do trinômio
automotivação-trabalho-lazer?
R: As duas, sendo a primeira patológica e a segunda homeostática.
23. Binomiologia. Como é denominado o binômio capaz de significar o ato de trabalhar
em paralelo e criar contradições evolutivas ao mesmo tempo?
R: Binômio admiração-discordância (p. 107).
24. Caracterologia. Qual a diferença entre a consciência desprogramada e a conscin sem
megafoco?
R: Consciência desprogramada: liberta da programação evolutiva instintiva, já independente da Genética. Assume a condição de autodecisora da própria evolução, a partir da Paragenética. Homeostática. Conscin sem megafoco: vive sem rumo definido, desperdiçando as ECs e as
oportunidades evolutivas. Nosográfica.
25. Cogniciologia. Qual qualidade explicita mais a cognoscência da conscin: a priorização, a inteligência evolutiva ou a Cosmoética?
R: A inteligência evolutiva ou IE (prova de 2006).
26. Coloquiologia. Qual o significado do termo pripri?
R: Primeira priorização (hoje não estou para isso, objeção de consciência, p. 3061).
27. Comunicologia. Qual a atitude explicita a diferença entre o autor de livro
conscienciológico do autor de livro comercial?
R: Edição gratuita, p. 1030.
28. Comunicologia. Qual o motivo para determinada seção do verbete da Enciclopédia da
Conscienciologia ser classificada como máximo?
R: Alcançar o padrão de conformática através de número ideal de itens inclusos para
representar a condição ideal de abordagem, o padrão de excelência e a qualidade de conteúdo do
verbete.
29. Confrontologia. Diferencie Imagética de Imagística.
R: Imagética: Ciência da imagem; imagística: Ciência da imaginação.
30. Conscienciografologia. Qual seção do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia,
cujo título não está explícito, apresenta a síntese do tema exposto?
R: Frase enfática.
31. Conscienciologia. Enumere 3 das 5 subdivisões técnicas da Conscienciologia.
R: Extraconscienciologia; Interconscienciologia; Intraconscienciologia; Paraconscienciologia; Policonscienciologia.
32. Conviviologia. Com quem a consciência pode desenvolver maior intimidade: com
o amparador ou com o duplista?
R: Com o amparador.
33. Conviviologia. Qual a atitude prioritária ao intermissivista: aprender, ensinar ou
exemplificar?
R: Exemplificar (prova de 2006).
34. Conviviologia. Qual o motivo do trintão sem duplista ser personalidade digna de
estudo?
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R: Devido ao número excedente de mulheres na maioria das populações humanas (p.
3676).
35. Conviviologia. Qual o significado da fórmula DD?
R: Diálogo-desinibição.
36. Cosmoconscienciologia. Como é chamado o conjunto de fatos integrados capaz de
evidenciar a interação mais lúcida da consciência com o fluxo do cosmos?
R: Sincronicidade.
37. Cosmoconscienciologia. Qual é o pré-requisito para a vivência da cosmoconsciência?
R: Soltura mentalsomática, p. 1982 (prova de 2007).
38. Cosmoética. Qual o princípio básico da Cosmoética?
R: Que aconteça o melhor para todos.
39. Cosmoeticologia. Quais os 2 tipos de autocorrupções?
R: Explícitas, em número reduzido, e ocultas, em geral, em maior número (p. 330).
40. Cronêmica. Como se chama o período da vida humana no qual a conscin lúcida, na 3ª
ou 4ª idade, busca aproveitar ao máximo, a finalização acabativa ou coroamento da proéxis: acerto
grupocármico; amortização evolutiva; meta existencial final?
R: Meta existencial final.
41. Culturologia. Qual teca da Holoteca relaciona-se ao tema Culturologia?
R: Culturoteca.
42. Debatologia. Qual o significado da expressão latina argumentum ad hominem?
R: O ataque pessoal, direto, formulado contra característica da pessoa defensora de
determinada tese, desqualificando e reduzindo a credibilidade do argumentador. Trata-se de
ataque a características pessoais, irrelevantes para a veracidade da tese apresentada pelo oponente
(p. 495).
43. Enciclopediologia. Quantas seções, eventuais e fixas, são utilizadas na construção dos
verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia?
R: 70.
44. Enciclopediologia. Quais são as 6 divisões utilizadas para estruturar os verbetes da
Enciclopédia da Conscienciologia?
R: I. Conformática; II. Fatuística; III. Detalhismo; IV. Perfilologia; V. Argumentologia;
VI. Acabativa.
45. Energossomatologia. Qual a denominação para a técnica de alguém doar presente
carregado de energias conscienciais visando assistir a pessoa receptora por meio do
heterodesassédio das energias conscienciais simpáticas?
R: Mimo energético.
46. Energossomatologia. Qual opção denomina o estado da conscin presente com o
próprio soma, contudo sem atuação das energias do holochacra, nos contatos com outras
consciências, seja no dia-a-dia ou até na intimidade das sessões sexossomáticas: abuso das
energias conscienciais; ausência energética; consciência podálica; mesméxis; tédio?
R: Ausência energética.
47. Estrangeirismologia. Qual o significado da expressão breakthrough?
R: Rompimento de frente (p. 33).
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48. Etologia. Aponte qual dos conceitos não é exemplo de atraso de vida: amor platônico;
automutação; paliativo; placebo; pseudônimo.
R: Automutação.
49. Evoluciologia. Qual opção a seguir denomina a saída da torre de marfim do olimpo
para o contato direto, na planície rasa, com o povão: amplificador da consciencialidade; assepsia
energética; autabnegação cosmoética; autocontingenciamento cosmoético mínimo; descensão
cosmoética?
R: Descensão cosmoética (p. 1529).
50. Extrafisicologia. Qual opção denomina o ambiente extrafísico potencializador de
neoidéia ou neoempreendimento: balão de ensaio; corredor heurístico; holopensene saturado; ilha
de consciencialidade?
R: Holopensene saturado.
51. Extrafisicologia. Quando ocorre a autodemissão de consciex?
R: Quando o tenepessista ou ofiexista dessoma.
52. Holomaturologia. Qual é o trinômio da holomaturidade?
R: É a vivência conjunta do autodiscernimento, do código pessoal de Cosmoética e da
interassistencialidade (prova de 2007).
53. Holomaturologia. Qual especialidade da Conscienciologia se dedica à compreensão
das realidades cósmicas, abarcando a totalidade dos sistemas e correntes filosóficas, de todas as
naturezas existentes na Terra?
R: Holofilosofia.
54. Holotecologia. Quais as tecas relacionadas com o verbete Verbete da Enciclopédia da
Conscienciologia?
R: Todas (p. 3718).
55. Homeostática. Como é chamado o dia no qual os fatores positivos confluem
sincronicamente e tudo tende a dar mais certo?
R: Dia matemático (p. 1560).
56. Interaciologia. Como é chamada a condição interassistencial, ainda muito rara, da
conscin cobaia parapsíquica dedicada a receber, em transe psicofônico ou semipossessão sadia
a consciex cobaia de origem evolutiva extraterrestre?
R: Pré-mãe (p. 3008).
57. Interassediologia. Qual o maior interassédio grupal ocorrido neste planeta?
R: O Nazismo.
58. Interassistenciologia. Além do assistido quem deve ser acolhido no processo da
interassistencialidade?
R: O amparador.
59. Interassistenciologia. Como é chamada a condição na qual a consciex exerce o papel
de amparadora de função junto aos leitores pósteros dos textos do(s) livro(s), escrito(s) por ela em
vida anterior?
R: Colheita Intermissiva (p. 1154).
60. Interassistenciologia. Qual das opções é exemplo da tares expositiva máxima:
epicentrismo consciencial; desperticidade; livro conscienciológico; ofiex?
R: Livro conscienciológico (p. 3503).
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61. Interassistenciologia. Em qual atividade evolutiva se inicia a condição de minipeça
interassistencial básica: epicentro consciencial; ofiexista; projetor consciente; tenepessista?
R: Ofiexista (p. 2625).
62. Interassistenciologia. Quais são os 4 tipos de acompanhantes parapsíquicos, mais
comuns, da conscin lúcida, sensitiva, interassistencial?
R: Consciex amparadora, consciex assediadora, consciex assistida, conscin assistida.
63. Interassistenciologia. Qual das opções é a denominação da paratares, realizada pelos
amparadores, cujo objetivo é a recuperação dos cons magnos, quanto ao conhecimento essencial
das conscins sobre a autoproéxis: abordagem extrafísica; coniunctio; dependência indireta;
parapreceptoria.
R: Parapreceptoria.
64. Intermissiologia. Defina comitê de pararrecepção.
R: O comitê de pararrecepção é a reunião, junta ou delegação de consciex objetivando
recepcionar, extrafisicamente, a conscin recém dessomada, durante o período inicial da
intermissão pós-dessomática (p. 1160).
65. Intrafisicologia. Quem é a consciex mais evoluída, ressomada e dedicada à proéxis
interassistencial em bases anônimas: antepassado de si mesmo; apoiante; articulador; indutor
holopensênico; infiltrado cosmoético?
R: O infiltrado cosmoético (p. 2176).
66. Laboratoriologia. Como é denominado o laboratório radical da heurística?
R: Serenarium.
67. Legislogia. Qual o significado da lei de economia de bens?
R: Entre possíveis bens deve-se escolher o maior.
68. Macrossomática. Em geral, qual o motivo de se receber macrossoma?
R: Proéxis ou megaproéxis (p. 2508).
69. Manossomatologia. Quem usufrui da prescindência das mãos?
R: Os Serenões (p. 3019).
70. Mentalsomática. Qual destas 3 realidades é indispensável: a cultura da razão, a cultura
do convívio ou a cultura da Justiça?
R: A cultura da razão (prova de 2006).
71. Mentalsomatologia. A Taxologia das megagestações é a Ciência aplicada à classificação da natureza do conhecimento em geral ou do conhecimento em particular. Essa definição
é falsa ou verdadeira? Caso seja falsa justifique.
R: Falsa. A definição é de Taxologia do Conhecimento.
72. Mentalsomatologia. Como se organizam as atividades diárias segundo a técnica do
turno intelectual?
R: Com a divisão ordenada do horário diuturno ou o momento quando ocorre a alternância
e autorrevezamento do período fixado, dentro da sequência adequada de trabalho intelectual.
73. Mentalsomatologia. Qual seção do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, na
divisão Acabativa, apresenta outros verbetes evidenciando relação estreita com o tema em
questão?
R: Remissiologia.
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74. Mnemossomática. Quais são os 2 tipos de dicionários cerebrais estudados na Enciclopédia da Conscienciologia?
R: O dicionário cerebral de sinônimos e o dicionário cerebral analógico ou de idéias afins
(p. 1565).
75. Paracosmovisiologia. Qual a denominação dos parâmetros de outros planetas para
avaliar o estágio evolutivo da Terra?
R: Medidas interplanetárias (p. 2513).
76. Paradireitologia. Qual conceito conscienciológico expõe o fato de os autografopensenes serem automaticamente inseridos no microuniverso da consciência sem possibilidade de
usurpação ou plagiato por outrem: assinatura pensênica; conação; consciência gráfica; gestação
evolutiva; parainalienabilidade?
R: Parainalienabilidade (p. 2827).
77. Para-historiologia. A partir de qual século começa haver, em escala mais ampla,
conscins com proéxis na Terra?
R: A partir do Século XX (Verbete: megadesafio do intermissivista, p. 2525).
78. Parapatologia. Qual o maior assédio intrafísico existente?
R: O tóxico.
79. Parapedagogia. Qual o recurso de aferição pedagógica periódica empregado para
o teste geral dos tertulianos, demarcador do verdadeiro nível de autocognição da conscin?
R: Prova Geral de Conscienciologia.
80. Parapercepciologia. Qual trilha energética leva o pesquisador ao Holociclo?
R: O caminho da lógica.
81. Paraprofilaxia. Qual o primeiro desempenho fundamental para a autovivência da
desperticidade para qualquer conscin?
R: A autodefesa energética (p. 710).
82. Paraprofilaxia. Como é chamado o trabalho dos amparadores e projetores lúcidos, de
abordar e recolher as consciexes parapsicóticas, conseneres, assediadores: acolhimento assistencial extrafísico; bonde extrafísico; consciência atratora; indução interconsciencial?
R: Acolhimento assistencial extrafísico (p. 120).
83. Paraprofilaxia. Qual a principal causa das doenças?
R: Ausência da retilinearidade pensênica.
84. Paraprofilaxia. Qual orientação conscienciológica pode ajudar a consciência a eliminar os assédios pessoais?
R: A constituição e vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC), a partir da autocrítica (prova de 2007).
85. Perdologia. Como é denominada a perda de poder humano e consequente desterro
político, exclusão social, falência econômica, invisibilidade artística ou destituição científica?
R: Síndrome do Ostracismo.
86. Perfilologia. Qual a denominação do perfil forte da conscin lúcida, sempre disposta
a enfrentar os percalços e as canseiras da própria evolução com automotivação, portadora dos
traços-força da disponibilidade e bom humor?
R: Strong Profile.
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87. Pesquisologia. Qual atributo é desenvolvido a partir do estudo dos antagonismos?
R: O autodiscernimento; a autoconsciencialidade (p. 333).
88. Pesquisologia. Qual a atitude requisitada para entrada no Holociclo?
R: Sorriso.
89. Pesquisologia. Como se denomina a visão atacadista, generalista e da ampliação das
potencialidades?
R: Cosmovisão humana (p. 1415).
90. Proexologia. Qual a denominação do ato equivocado de adiar ou prorrogar a execução
de determinados atos proexológicos essenciais, acarretando perdas parciais ou insucesso resultante
da proéxis: automanobra dilatória; ilogicidade; inautenticidade; psicopatia?
R: Automanobra dilatória.
91. Projeciologia. Quando ocorre a psicosfera projetiva?
R: Antes da projeção da consciência.
92. Seciologia. Em qual divisão do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia está
incluída a seção Estrangeirismologia: Detalhismo, Fatuística, Conformática ou Perfilologia?
R: Conformática.
93. Seciologia. Quais as duas primeiras seções do Verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
R: Entrada ou título e Especialidade (verbete Verbete, p. 3718).
94. Seriexologia. Qual a denominação para o ato da conscin reencontrar com lucidez com
alguma realidade intrafísica cujo primeiro contato, ou encontros anteriores, ocorreram em épocas
anteriores, em retrovidas humanas?
R: Reencontro secular.
95. Seriexologia. Quem seriam na História, como hipótese racional de tentativa, os
professores itinerantes da Conscienciologia?
R: Os sofistas.
96. Sindromologia. Qual síndrome denomina a dificuldade da conscin manter-se no
megafoco?
R: Síndrome da dispersão consciencial.
97. Tenepessologia. Qual o primeiro objeto de assistência do tenepessista?
R: O próprio praticante.
98. Tertuliologia. Segundo o verbete técnica tertuliária, são empregadas 35 técnicas pedagógicas no desenvolvimento das tertúlias conscienciológicas no Tertuliarium. Cite duas.
R: Duas das 35 técnicas listadas na página 3590.
99. Traforologia. Quem é a conscin large e qual a personalidade antagônica a ela?
R: A conscin bem resolvida em relação a dinheiro e doadora. A conscin miserê.
100. Transverponologia. Qual item não é uma transverpon: atrator ressomático, colheita
intermissiva, autorrevezamento multiexistencial, tenepes ou pré-mãe?
R: Nenhum, todos os itens são transverpons.

