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CEAEC – TERTULIARIUM
PROVA GERAL DE CONSCIENCIOLOGIA – GABARITO
AVALIAÇÃO ESCRITA: 13 / DEZEMBRO / 2009
TERTULIANO(A):
De acordo com o conteúdo da Enciclopédia da Conscienciologia apresentada na
5a Edição em CD-ROM, Versão-protótipo Aumentada e Revisada, com 1.365 verbetes
prescritivos, publicado pela Editares em 26 de novembro de 2009, e com o desenvolvido nas
tertúlias-verbetes-aulas, entre 9 de agosto de 2005 e 24 de outubro de 2009, responda estas
100 questões ordenadas pela especialidade do tema:
01. Antagonismologia. Qual das seguintes condições demonstra o antagonismo produtivo: acareação interconsciencial, jornalismo marrom, antiparapsiquismo?
R: A acareação interconsciencial cosmoética.
02. Antiacidentologia. Qual o efeito benéfico de esperar apenas 15 minutos diante do
atraso da outra pessoa?
R: Cortar a cadeia de acidentes de percurso.
03. Argumentologia. Qual o ataque ideal nos debates de ideias?
R: Atacar o argumento e não o argumentador.
04. Autevoluciologia. Em qual documento estão armazenados os dados referentes ao
saldo evolutivo da consciência?
R: Na ficha evolutiva pessoal (FEP).
05. Autevoluciologia. Qual a vantagem evolutiva da nulificação da infância?
R: Alcançar lucidez mais cedo na vida humana.
06. Autoconscienciometria. Como é chamada a técnica de a conscin lúcida recolher-se
em holopensene tranquilo, desligar-se do mundo exterior, sem quaisquer anotações, e refletir
profundamente sobre os temas mais relevantes e prioritários do momento evolutivo e da
reciclagem existencial?
R: A autorreflexão de 5 horas; câmara de autorreflexão; uróboro introspectivo.
07. Autodiscenimentologia. Qual o atributo consciencial mais importante?
R: O autodiscernimento (verbete: atributo consciencial).
08. Autodiscernimentologia. Qual a maior evidência de autodiscernimento?
R: A conscin destacar a prioridade máxima permanentemente (verbete:
autodiscernimento).
09. Autodiscernimentologia. Qual o limite cosmoético para a evitação de certas
conscins ou a acepção de pessoas?
R: O acumpliciamento (compactuação) em bases anticosmoéticas.
10. Autoparapercepciologia. Qual hábito contribui para a identificação do sequenciamento parafactual?
R: Registro, anotação.
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11. Autopesquisologia. Qual o denominador comum entre centrifugação do egão,
descensão cosmoética e prova do orgulho?
R: Os 3 visam desbastar o egão, egoísmo, egocentrismo, orgulho.
12. Autorganizaciologia. A agendex da ofiex pode estar contida na agenda de autopensenização?
R: Sim, como tema.
13. Cerebrologia. Qual o significado de cérebro reptiliano?
R: Parte primitiva e irracional do cérebro humano responsável pelos instintos subumanos
existentes no homem.
14. Codigologia. Qual o item comum nas verpons representadas pelas siglas CPC, CDC
e CGC?
R: Todos são códigos de Cosmoética.
15. Comunicologia. Qual a característica faltante à maioria dos cognopolitas interessados em escrever o livro pessoal?
R: Prioridade da escrita.
16. Comunicologia. Qual linguagem expande a realidade e fidedignidade dos processos
pesquisísticos e o microuniverso do autodiscernimento de toda conscin lúcida? A linguagem
conotativa ou a denotativa?
R: Linguagem denotativa (verbete com o mesmo nome).
17. Conscienciologia. Qual a especialidade conscienciológica comum a todos os pesquisadores cognopolitas?
R: A Autopesquisologia.
18. Conscienciologia. Qual a especialidade conscienciológica direta do princípio da
descrença?
R: A Descrenciologia.
19. Conscienciologia. Qual a unidade prática de manifestação da consciência?
R: O pensene.
20. Conviviologia. Como é possível aumentar o contato com os amparadores?
R: Fazendo mais assistência, indo ao encontro do assistido (PGC 2007).
21. Conviviologia. Divergir de alguém não significa estar contra essa pessoa. Qual
conceito sintetiza tal princípio?
R: O binômio admiração-discordância.
22. Conviviologia. Quem é a personalidade mirmídone: o subordinado inconsciente ou
o autoconsciente?
R: O mirmídone é o seguidor, subordinado, criado ou assistente sempre executando
ordens sem questionamento, de modo automático e amaurótico.
23. Cosmoeticologia. Qual das duas especialidades conscienciológicas é prioritária ou
de ordem lógica superior em relação a outra: Paradever ou Paradireito?
R: Paradireito.
24. Cosmoeticologia. Qual o princípio básico da Cosmoética destrutiva?
R: Se algo não é bom, não serve mesmo, não adianta fazer maquilagem.
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25. Cosmoeticologia. Qual o significado de silêncio cosmoetificador?
R: Provocar reflexões cosmoéticas.
26. Cosmoeticologia.
Cosmoética prática?
R: O ortopensene.

Qual pensene pode ser considerado a unidade de medida da

27. Definologia. Complete as perguntas em branco propostas pela seguinte definição: “o
acepipe, do ponto de vista conscienciológico, é a reunião teática dos megainstrumentos imediatos
da evolução consciencial da conscin lúcida, intermissivista, compondo o acróstico metafórico, no
idioma Português, das 7 megaperguntas indispensáveis a serem aplicadas, nesta ordem acróstica,
a qualquer autesforço, o tempo todo, começando pelo verbo ser”: É Autodiscernível?
É __________? É Evolutivo? É Prioritário? É Interassistencial? É __________? É __________?
R: Cosmoético; Proexológico; Exemplarista.
28. Desassediologia. Como se denomina o laboratório do desassédio mentalsomático na
Cognópolis?
R: Holociclo ou Tertuliarium.
29. Desassediologia. Qual o paradoxo desassediador?
R: Quanto mais desassediada a consciência, mais assédio tem.
30. Dessomatologia. Quais as perdas inevitáveis no codesaparecimento dessomático?
R: Soma, macrossoma, paramicrochip, ectoplasmia, cordão de prata, ofiex, pré-mãe.
31. Discernimentologia. De acordo com a Cronologia, no ato ou efeito de discernir qual
condição antecede a outra, a de compreender situações com clareza e exatidão ou a de julgar,
distinguir, decidir e identificar?
R: A condição de compreender situações com clareza e exatidão.
32. Egocarmologia. Como se denomina a condição da consciex, quando lúcida, atuando
conscientemente em tarefas interassistenciais prolongadas na dimensão extrafísica ou intermissão
com outro nome, diferente das identidades das vidas humanas?
R: Identidade extra.
33. Energossomatologia. Qual a antonímia de mimo energético?
R: Bagulho energético.
34. Energossomatologia. Qual o motivo de se chegar com antecedência nos lugares?
R: Para fazer a limpeza holopensênica antecipada (verbete: parassepsia antecipada).
35. Etologia. Segundo o verbete atraso de vida, qual chacra predomina na obesidade?
R: O umbilicochacra.
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36. Evoluciologia. Complete as células em branco da escala evolutiva das consciências:
01

10% do Serenão

02

Consréu ressomada

20% do Serenão

03

Pré-serenão vulgar

25% do Serenão

04

Isca inconsciente

25% do Serenão

05

Tenepessista

25% do Serenão

06

Projetor consciente

30% do Serenão

07

35% do Serenão

08

40% do Serenão

09

Desperto

50% do Serenão

10

60% do Serenão

11

65% do Serenão

12

Evoluciólogo

70% do Serenão

13

Serenão

100% (modelo)

14

Consciex livre (CL)

∞

Evolutivo

R: Consréu transmigrada; epicon lúcido; conscienciólogo; semiconsciex, teleguiado
autocrítico.
37. Evoluciologia. Qual a sequência lógica de ocorrência real entre os 3 conceitos a seguir: bonde extrafísico, atrator ressomático e reagrupamento evolutivo?
R: A mesma: bonde extrafísico  atrator ressomático  reagrupamento evolutivo
(APEX 2009).
38. Evoluciologia. Qual o critério ideal para a consciência referente ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP)?
R: O critério da atividade.
39. Evoluciologia. Qual o objeto de estudo da Epiconscienciologia?
R: A CL.
40. Evoluciologia. Qual o requisito para o aparecimento dos evoluciólogos?
R: O nível do CPC dos componentes da CCCI subir até próximo do CCCE.
41. Evoluciologia. Qual traço ainda precisa ser conquistado na evolução?
R: O trafal.
42. Experimentologia. Como se denomina a vivência parapsíquica incomum capaz de
promover antecipações evolutivas de nível evolutivo mais avançado?
R: O extrapolacionismo.
43. Experimentologia. Como se denomina o conjunto dos princípios, técnicas e informações teáticas estruturadores da Ciência das Ciências, capaz de plotar a dinâmica da evolução da
consciência, a partir do neoparadigma da própria consciência?
R: Corpus da Conscienciologia.
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44. Extrafisicologia. Exemplifique parestação de trabalho.
R: Interlúdio; centrais extrafísicas; cursos intermissivos; parapsicoteca.
45. Habitologia. O conjunto de hábitos atravancadores da execução da autoproéxis de
qualquer intermissivista, como o ato de usar sapatos com cadarços, fazer a barba diariamente
e a manutenção de amizades ociosas, constatados pelo inversor veterano através da autoconscienciometria. Esse caso exemplifica qual atitude antiproéxis ou parapatológica?
R: Atraso de vida (APEX 2009).
46. Habitologia. Qual o hábito evolutivo mais sadio e capaz de demarcar exatamente
o nível máximo já atingido pela autevolução da conscin?
R: A autoincorrupção.
47. Harmoniologia. Qual evocação maléfica é desencadeada na pseudo-harmonia?
R: A evocação dos assediadores.
48. Holobiografologia. Qual foi o erro evolutivo comum à Pitágoras, Sócrates e Jesus
Cristo?
R: Não ter deixado nada escrito.
49. Holocarmologia. Quando ocorre a assistência sem retorno?
R: Na Policarmologia.
50. Holomaturologia. De acordo com a Cronologia, no caminho natural da evolução
qual condição antecede a outra, a de autoimperdoador ou a de autoincorruptibilidade?
R: A condição de autoimperdoador.
51. Holomaturologia. Qual a relação entre dia matemático e vida matemática?
R: A vida matemática é feita de dias matemáticos.
52. Holotecologia. Como se denomina a teca extrafísica consultada pelos intermissivistas?
R: A parapsicoteca.
53. Interassistenciologia. Em qual atividade evolutiva, a seguir, se inicia a condição de
minipeça interassistencial básica: epicentro consciencial; ofiexista; projetor consciente; tenepessista?
R: Ofiexista (PGC 2008).
54. Interassistenciologia. Qual é o trinômio interassistencial?
R: Acolhimento-orientação-encaminhamento (PGC 2007).
55. Interassistenciologia. Quem deve receber o pré-perdão assistencial?
R: O assistido.
56. Intermissiologia. A qualidade da recepção pós-dessomática serve de indicativo de
qual tipo de condição?
R: Mérito evolutivo, saldo positivo da ficha evolutiva pessoal (FEP).
57. Intermissiologia. Qual o objetivo da parexcursão interplanetária?
R: Potencializar o discernimento quanto à megafraternidade e / ou universalismo dos
intermissivistas.
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58. Intrafisicologia. Qual a atividade conscienciológica demarca de maneira técnica
e prática, o verdadeiro nível de autocognição da conscin quanto à condição evolutiva para a execução da proéxis pessoal?
R: A Prova Geral de Conscienciologia.
59. Intrafisicologia. Qual a importância de se praticar exercícios físicos?
R: Desintoxicação, melhor oxigenação cerebral, aumento da disposição física, profilaxia
de doenças.
60. Intrafisicologia. Qual a melhor prática para transformar o hospital-escola em escolahospital?
R: Através da reeducação.
61. Intrafisicologia. Qual o exemplarismo cosmoético dado pela conscin frutariana?
R: Alimentação sem matar ser vivo.
62. Intrafisicologia. Riqueza, pobreza, fartura e escassez são condições humanas muito
relativas. A vivência de qual conceito conscienciológico prioritário constitui a vida intrafísica
mais rica?
R: A autocosmoética vivida (verbete Bem, frase enfática).
63. Invexologia. Em tertúlias conscienciológicas verificam-se diversas perguntas de
tertulianos e teletertulianos questionando a antimaternidade cosmoética. Apresente 2 argumentos
capazes de sustentar essa verpon.
R: 1. Demonstrar hiperacuidade na opção da execução do atacadismo consciencial,
deixando em plano secundário o varejismo pensênico. 2. Desenvolver lucidez maior ante
a intrafisicalidade, a Socin, a autoprioridade, a Cosmoética, a autevolução e a ficha evolutiva
pessoal. 3. Facilitar o desenvolvimento da disciplina pessoal e da intelectualidade. 4. Libertar
a conscin-mulher do subcérebro abdominal a fim de empregar os 2 hemisférios cerebrais e o autodiscernimento. 5. Priorizar a execução das gestações conscienciais, da tares e da policarmalidade.
6. Reduzir o corporativismo familiar, o matriarcado, o clã, e o egocentrismo grupal da família
nuclear perante a família universal, mais evoluída, da conscin. 7. Valorizar o papel da mulher,
deixando de ser mera reprodutora para ser geradora lúcida dos frutos da tares.
64. Invexologia. Qual o princípio básico da invéxis?
R: A prática da interassistencialidade desde a juventude.
65. Legislogia. Considerando a lei de ação e reação e também o paradigma consciencial
como se classifica a conciliação ou reconciliação entre as pessoas?
R: Acerto grupocármico.
66. Lexicologia. A palavra brainwashington pode ser considerada: neologismo; estrangeirismo; heterocrítica?
R: Os 3.
67. Macrossomatologia. A Consciex Livre, com lógica, tem macrossoma?
R: Não (PGC2006).
68. Macrossomatologia. Determinada pessoa de baixa estatura poderia possuir macrossoma? Justifique.
R: Sim. O macrossoma é o soma fora-de-série, supermaceteado, desenvolvido
objetivando a execução de determinadas tarefas interconscienciais, conforme o holocarma,
a natureza e o grau evoluído e adequado da programação existencial (proéxis) específica, seja
a maior (maxiproéxis) ou a menor (miniproéxis).
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69. Megagesconologia. Qual o objetivo da megagescon?
R: O autorrevezamento multiexistencial.
70. Mentalsomática. Segundo a Evoluciologia, qual título ou titularidade intelectual
é a mais relevante para o intermissivista?
R: O autorado (PGC 2007).
71. Paracronologia. Apresente 2 exemplos de megaperigos dos efeitos mediatos.
R: Alimentos; fármacos, lâmpadas, máquinas, Sol, tabagismo e toner.
72. Paradireitologia. A extraproéxis pode ser considerada cláusula pétrea da autoproéxis? Em caso afirmativo justifique a resposta.
R: Não (APEX 2009).
73. Paraetologia. Qual o comportamento ideal na postura antiqueixa?
R: O posicionamento de quem, além de não se queixar, colabora decisivamente, em
pessoa e em silêncio, exemplificativamente, para melhorar o contexto deficiente ou perturbado.
74. Parafenomenologia. Qual dos seguintes fenômenos parapsíquicos tem maior aproximação simples com a avaliação proexológica: clarividência viajora, pangrafia ou visão
panorâmica?
R: Visão panorâmica (APEX 2009).
75. Parafenomenologia. Qual o fator mais relevante na interpretação do fenômeno ou
do parafato?
R: O conteúdo ou a mensagem do fenômeno (PGC 2007).
76. Parapatologia. A atitude do voluntário da Conscienciologia com 20 anos de
colaboração, morando na Cognópolis há 8 anos, de ter desvalorizado grandes oportunidades:
poderia ter mais conhecimento por ter a Holoteca acessível; poderia ter cultivado mais as
amizades no voluntariado; poderia ter desenvolvido mais o parapsiquismo devido à disponibilidade dos laboratórios do CEAEC; poderia ter compreendido mais a Conscienciologia se tivesse
participado mais das tertúlias. Esse caso exemplifica qual atitude antiproéxis ou parapatológica?
R: A síndrome da Subestimação (APEX 2009).
77. Parapatologia. Qual o efeito da ansiedade omissiva?
R: As omissões deficitárias.
78. Parapatologia. Qual pensene pode ser considerado a unidade de medida da
Parapatologia do Mentalsoma?
R: O patopensene ou nosopensene.
79. Parapatologia. Quem é vítima de micrassediador invisível?
R: Quem não tem higiene suficiente.
80. Parapercepciologia. Quais 3 etapas normalmente antecedem o extrapolacionismo?
R: Euforin, primener e cipriene.
81. Parapercepciologia. Prescreva 3 verbetes para quem quer pesquisar o parapsiquismo avançado.
R: Existem diversos.
82. Paraprofilaxia. Qual a principal causa das doenças?
R: A ausência da retilinearidade pensênica (PGC 2008).
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83. Paraprofilaxia. Qual o primeiro desempenho cosmoético fundamental para o embasamento da autovivência da condição da desperticidade para qualquer conscin?
R: A autodefesa energética (PGC 2008).
84. Paratecnologia. Qual a característica marcante da técnica da circularidade?
R: A repetição didática.
85. Patopensenologia. Qual o patopensene ainda a ser eliminado pela maioria dos
cognopolitas?
R: Pensar mal dos outros.
86. Pensenologia. O homopensene pode ser exemplo de antipodia consciencial?
R: Não.
87. Perfilologia. Quais as características básicas do strong profile e do low profile?
R: Strong profile: perfil de enfrentamento; low profile: perfil de discrição, de não aparecer.
88. Politicologia. Qual a antonímia de publícola?
R: Lider cosmoético.
89. Principiologia. Qual o melhor comportamento a ser adotado em caso de dúvida?
R: Abster-se.
90. Priorologia. Existe algum assunto considerado perda de tempo não valendo a pena
ser estudado?
R: Sim, o assunto mateológico.
91. Proexologia. Qual a condição necessária para o proexista receber maximoréxis?
R: Ser completista (APEX 2009).
92. Proexologia. Qual técnica ajuda na superação antecipada do porão consciencial,
queimando etapas da maxiproéxis?
R: A técnica da invéxis.
93. Seriexologia. Cite 3 exemplos de heranças parapsíquicas indiscutíveis?
R: Dragona parapsíquica, ectoplasmia, retrocognição sadia na infância (V. Lista com 60
no verbete Auto-herança parapsíquica).
94. Sindromologia. A qual síndrome a conscin multívola está mais predisposta: da subestimação, da dispersão consciencial ou do ostracismo?
R: A síndrome da dispersão consciencial.
95. Tenepessologia. A tenepes é tares ou tacon? Justifique.
R: A tenepes é tares.
96. Tertuliologia. Quem é o teletertuliano?
R: Quem assiste às tertúlias pela internet.
97. Trafalologia. Qual o trafal comum à conscin multívola, à conscin dispersiva
e à conscin dromomaníaca?
R: A falta de megafoco, de fixação evolutiva.
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98. Trinomiologia. Qual o trinômio a ser utilizado no combate ao autassédio?
R: O trinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização.
99. Verponologia. Qual patologia dificulta a apreensão de novas idéias?
R: A apriorismose.
100. Verponologia. Qual pensene pode ser considerado a unidade de medida da neofilia
ou da predisposição às verdades relativas de ponta (verpons)?
R: O neopensene ou hiperpensene.

