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CEAEC   –   TERTULIARIUM 
 

PROVA   GERAL   DE   CONSCIENCIOLOGIA 
 

GABARITO:   08 / DEZEMBRO / 2013 
 
 

TERTULIANO(A):        
 

De acordo com os conteúdos previstos e divulgados da Enciclopédia da Conscien-
ciologia e do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia apresentados nas tertúlias-
verbetes-aulas, entre 9 de agosto de 2005 e 30 de novembro de 2013, responda por escrito as 
seguintes 100 questões ordenadas pela especialidade do tema: 

01. Antiacidentologia.  Qual o efeito benéfico de esperar apenas 15 minutos diante do 
atraso da outra pessoa?  

R: Cortar a cadeia de acidentes de percurso. 
 
02. Antirritaciologia.  Antes de mais nada, de qual fator depende a ausência de irritação?  
R: Depende da vontade (v. Antirritaciologia). 
 
03. Assediologia.  Qual condição intraconsciencial é pré-requisito dos heterassédios?  
R: O autassédio (v. Autoimunidade consciencial). 
 
04. Assistenciologia.  Além do assistido quem deve ser acolhido pelo assistente na in-

terassistencialidade?  
R: O amparador. 
 
05. Assistenciologia.  Em qual condição o megassediador pode vivenciar a ofiex?  
R: Na condição de assistido. 
 
06. Autenfrentamentologia.  Entre as opções relacionadas, quais exigem autenfrenta-

mento cosmoético: autocorrupção; arrogância; inescrupulosidade; malevolência?  
R: Todas exigem autenfrentamento cosmoético. 
 
07. Autoconhecimentologia.  O desenvolvimento do princípio consciencial quanto  

à condição de quem é, de onde veio e para onde está indo pode exemplificar: espólio 
autorrevezador; périplo evolutivo; prospecção seriexológica?  

R: Périplo evolutivo (v. Périplo evolutivo). 
 
08. Autoconscienciologia.  Qual condição patrocinada por amparadores extrafísicos pro-

move a blindagem energética da parapsicosfera da consciência?  
R: Heterencapsulamento (v. Heterencapsulamentologia). 
 
09. Autodesassediologia.  A autodesassedialidade predominantemente de autodefesa 

energética é considerada primária ou evoluída?  
R: Primária (v. Autodesassedialidade). 
 
10. Autodesassediologia.  Indique a afirmação falsa: I. A autodesperticidade constitui 

linha divisória da autoconsciencialidade. II. A homeostase íntima decorre dos fatos e não das 
interpretações e reações quanto aos mesmos. III. O assediador atua na emoção mais frágil da 
vítima.  

R: II (v. Antirritaciologia; Assediologia; Autodespertologia; Autoimpertubabilologia). 
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11. Autodespertologia.  Conforme o verbete, qual a condição da pré-desperticidade bá-
sica: autocosmovisão da vida consciencial; autopromoção de megaeuforização;  autodomínio do 
EV profilático?  

R: Autodomínio do EV profilático (v. Pré-Desperticidade). 
 
12. Autodespertologia.  Não há geração espontânea de autodesperticidade, portanto qual 

lei, citada em inúmeros verbetes, é crucial para se alcançar a condição de ser desperto?  
R: Lei do maior esforço (v. Autodespertologia). 
 
13. Autodiscernimentologia.  Qual verbete enfoca o bem-estar irrestrito resultante do 

autodiscernimento: calculismo cosmoético; concessão cosmoética; descensão cosmoética; eude-
monia cosmoética?  

R: Eudemonia cosmoética. 
 
14. Autoprofilaxiologia.  Qual prática deve ser a primeira iniciativa após o término das 

atividades interassistenciais envolvendo energias doentias?  
R: Desassim. 
 
15.  Autorretrocogniciologia. Segundo a fórmula ideal da autopesquisa das vidas huma-

nas sucessivas, quantas autorretrocognições sadias, em geral, comprovam determinada vida 
prévia?  

R: 10 (v. Autorretrocognição). 
 
16. Autovivenciologia.  Qual verbete explicita o nível cosmoético mais avançado: auta-

bnegação cosmoética ou catarse cosmoética?  
R: Autabnegação cosmoética = sacrifício dos próprios interesses em favor dos outros.  
 
17. Categoriologia.  No contexto da vontade, quais as duas categorias de autorretrocog-

nições?  
R: Espontânea ou provocada (v. Interseriexologia, DAC). 
 
18. Codigologia.  Qual código conscienciológico individual deve objetivar a autovivên-

cia sem gerar autopensenes patológicos em relação aos outros?  
R: Código pessoal de Cosmoética. 
 
19. Cogniciologia.  Qual o significado da sigla CDC?  
R: Código duplista de Cosmoética. 
 
20. Comunexologia.  O Pombal é comunidade extrafísica dedicada à assistencialidade  

localizada na região paratroposférica de Minas Gerais. A afirmação é verdadeira ou falsa?  
R: Falsa. 
 
21. Comunicologia.  Qual o papel do neologismo conscienciológico na tares: atualizar 

conceitos tornando-os mais precisos; gerar neossinapses no pesquisador; nomear verpons?  
R: Todas as opções mencionadas.  
 
22. Conviviologia.  Como se denomina a atividade grupal realizada semanalmente, em 

horário e local fixos, cujo objetivo é o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido dos parti-
cipantes?  

R: Dinâmica parapsíquica (v. Dinâmica parapsíquica). 
 
23. Conscienciologia.  Indique as afirmações verdadeiras: I. A EC é cartão de visitas da 

consciência. II. A CL é exemplo de macrossoma avançado. III. O EV é chave-geral da vida 
humana.  

R: I e III. 
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24. Consciencioterapia.  A autocura lúcida, a autorremissão ou a autoprofilaxia do au-
tassédio, somente são alcançadas pelo autodesassédio cosmoético, por intermédio da constituição 
e vivência do CPC. Tal afirmação é verdadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (v. Autassédio). 
 
25. Consciencioterapia.  A quem se deve atribuir o mérito do sucesso da técnica para-

cirúrgica: amparador; conscin assistida; paracirurgião?  
R: Ao mérito da conscin assistida (verbete: Paracirurgia). 
 
26. Consciencioterapia.  Qual verbete expõe o estudo e a aplicação da tática, estratégia  

e logística da territorialidade, a favor da potencialização da desassedialidade interconsciencial?  
R: Geopolítica desassediadora. 
 
27. Contextologia.  A qual contexto se relaciona a Cosmoética Formal?  
R: À comunicabilidade interconsciencial, principalmente no desenvolvimento das técni-

cas de escrita. 
 
28. Conviviologia.  Qual paradoxo (título de verbete) explica a afirmação: o envolvimen-

to da conscin, de modo contíguo e contínuo com assediadores pode expor tanto o assédio inter-
consciencial doentio quanto a condição assistencial sadia?  

R: Paradoxo desassediador. 
 
29. Conviviologia.  Divergir de alguém não significa estar contra a pessoa. Qual binômio 

sintetiza tal princípio?  
R: Binômio admiração-discordância. 
 
30. Cosmoconscienciologia.  Qual expressão coloquial representa a realidade ao mesmo 

tempo complementar e antípoda à condição do mentalsoma no Cosmos sendo capaz de estabe-
lecer o pragmatismo necessário à vida humana?  

R: Os pés na rocha (v. Cosmoconsciência). 
 
31. Cosmoeticologia.  Qual a unidade de medida da Cosmoética?  
R: Incorruptibilidade.  
 
32. Cosmovisiologia.  Qual trafal consciencial encontra-se entre as principais causas das 

transmigrações extrafísicas patológicas?  
R: Autocrítica (v. Consciência crítica cosmoética). 
 
33. Cosmovisiologia.  Segundo a Anticosmoeticologia, qual lei representa o megatrafar 

mais conhecido dos brasileiros?  
R: A Lei de Gerson. 
 
34. Demonstraciologia.  Qual demonstração somática aponta o começo da impertur-

babilidade?  
R: Ausência de tremor nas mãos (v. Autoimperturbabilologia, DAC). 
 
35. Desassediologia.  Qual técnica conscienciológica neutraliza as ações assediadoras de 

consciexes patológicas: contraponto heterassediador; parainterceptação desassediadora; retrospec-
tiva autodesassediadora?  

R: Parainterceptação desassediadora.  
 
36. Despertologia.  A autoverbação vivida continuamente, a automegaeuforização 

e a autofiex são exemplos de recursos pró-desperticidade. A afirmação é verdadeira ou falsa?  
R: Verdadeira (v. Recurso pró-desperticidade). 
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37. Despertologia.  Indique quais afirmações são verdadeiras: I. O ser desperto é a pes-
soa ideal para se conviver do ponto de vista prático, bioenergético e parapsíquico. II. A sedução 
positiva do ser desperto é gerada a partir das emoções do psicossoma. III. As conquistas do ser 
desperto se desenvolvem nas dimensões intra e extrafísicas.  

R: I e III (v. Ser desperto) 
 
38. Determinismologia.  No âmbito das interrelações conscienciais, qual o maior agente 

de determinismo atuante sobre o destino das consciências?  
R: Interprisão grupocármica (v. Interprisiologia). 
 
39. Ectoplasmologia.  Qual o objeto de estudo da Grafoectoplasmologia?  
R: A clarividência da escrita física, transcendente e ambiental, por meio da ectoplasmia 

pessoal da conscin perceptiva (v. Grafoectoplasmologia). 
 
40. Energossomatologia.  Como se denomina o parafenômeno responsável por produzir 

a sensação física de expansão de todo o corpo humano?  
R: Balonamento (v. Balonamento). 
 
41. Energossomatologia.  Qual procedimento energético permite perscrutar as condições 

holossomáticas, parafisiológicas e parapatológicas, inclusive podendo ocorrer a decodificação 
espontânea do conjunto de pensenes de outra(s) consciência(s)?  

R: Assim (v. Assim). 
 
42. Energossomatologia.  Quanto ao banho energético, indique qual é o mais avançado: 

o patrocinado pela própria conscin, com a presença ou não de amparador; ou o espontâneo, 
homeostático, proveniente de origem extrafísica evoluída?  

R: Banho energético espontâneo, homeostático, proveniente de origem extrafísica evo-
luída (v. Banho energético). 

 
43. Energossomatologia.  Quem é o acoplador energético, a conscin ou a consciex?  
R: A conscin (v. Acoplador energético). 
 
44. Epiconologia.  O maxiepicon lúcido pode ser considerado o ofiexista?  
R: Sim (v. Epicon lúcido). 
 
45. Evoluciologia.  A manifestação da autotransafetividade é incomum nas comunexes 

evoluídas. A afirmação é verdadeira ou falsa?  
R: Falsa. 
 
46. Evoluciologia.  Qual condição representa a atuação sem hiatos nas atividades 

pessoais, capaz de levar a conscin à realização de autorrevezamentos multiexistenciais e ao 
multicompléxis: autoconscientização seriexológica; continuísmo consciencial; prospecção 
seriexológica?  

R: Continuísmo consciencial (v. Continuísmo consciencial). 
 
47. Evoluciologia.  Qual movimentação migratória demonstra a evolução agonística 

moderna: a das consréus transmigradas para Planeta evolutivamente inferior; a das 16 consciên-
cias lúcidas ressomadas na China; a dos conscienciólogos para a Cognópolis Foz?  

R: A dos conscienciólogos e conscienciólogas para a Cognópolis em Foz do Iguaçu, 
Paraná, Brasil (v. Evolução agonística). 

 
48. Exemplologia.  Qual verbete exemplifica o afastamento lúcido da ciência convencio-

nal por meio do autoparapsiquismo teático: autossacrifício, autoultimato cosmoético, inortodoxia?  
R: Inortodoxia. 
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49. Experimentologia.  Qual verbete denomina o ato de se calar e recolher intimamente 
objetivando vivenciar reflexões cosmoéticas?  

R: Silêncio cosmoetificador. 
 
50. Extrafisicologia.  Qual a paraprocedência da maioria dos habitantes humanos da 

Terra?  
R: Baratrosfera (v. Paraprocedência). 
 
51. Grupocarmologia.  Em qual condição ocorre a aparente derrogação da lei da insepa-

rabilidade grupocármica?  
R: Transmigração interplanetária. 
 
52. Harmonopensenologia.  Qual expressão coloquial (título de verbete), metafórica, 

denomina a condição de tranquilidade íntima e harmonia ideativa, predispondo às deliberações 
mais sensatas sem impulsividades ou comocionalismos?  

R: Cabeça fria. 
 
53. Heterodesassediologia.  Indique quais recomendações são indicadas na técnica da 

desassedialidade direta de conscin apresentando comportamento violento: I. Não dar as costas 
para o assistido. II. Levar a sério as ameaças verbais. III. Retirar curiosos.  

R: Todas as 3 (v. Técnica da desassedialidade direta). 
 
54. Holomemoriologia.  Como se denomina o sinal previamente criado pela conscin  

a fim de ser usado no reconhecimento autocognitivo a partir de determinada vida intrafísica para 
as próximas: dragona parapsíquica; paramicrochip; retrossenha pessoal?  

R: Retrossenha pessoal. 
 
55. Holomnemônica.  Considerando-se a personalidade consecutiva é mais relevante: 

o conhecimento dos fatos retrocognitivos ou o dos fatos precognitivos?  
R: O conhecimento do passado permite fazer o presente melhor depurando o futuro 

imediato (v. Personalidade consecutiva). 
 
56. Homeostaticologia.  Qual verbete no universo da Cosmoeticologia tem temática ho-

meostática: análise tendenciosa, limite cosmoético, vácuo cosmoético?  
R: Limite cosmoético. 
 
57. Interassistenciologia.  Qual o objetivo interassistencial da condição da pré-mãe?  
R: Ajudar consciexes extraterrestres a se adaptarem, psicossomaticamente, à dimensão 

humana, visando futuras ressomas no planeta Terra (v. Pré-mãe). 
 
58. Intermissiologia.  Sob a ótica da Proexologia, qual a característica do êxito pós vira-

gem intermissiva?  
R: O completismo existencial (v. Viragem intermissiva). 
 
59. Interprisiologia.  Em qual estágio do curso grupocármico ocorre a autoconscienti-

zação dos descaminhos pessoais?  
R: Autovitimização (v. Interprisiologia). 
 
60. Intraconscienciologia.  Conforme a ordem natural, a condição de bloqueio zero vem 

antes ou após a autodesperticidade?  
R: Antes (v. Bloqueio zero). 
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61. Intrafisicologia.  A autoconsciexialidade retrocognitiva é a condição paradoxal da 
euforin sentida pela conscin, ao modo daquela vivida antes da ressoma: em holopensene 
baratrosférico de eleição; em holopensene harmônico de retrovida produtiva; em holopensene 
harmônico de comunex cosmoética?  

R: Em holopensene harmônico de comunex cosmoética. 
 
62. Intrafisicologia.  Como se denomina a estrutura pensênica formada ao longo de vá-

rias vidas humanas consecutivas no mesmo local?  
R: Fôrma holopensênica. 
 
63. Meritologia.  Qual situação constitui galardão e chancela positiva dos autesforços 

evolutivos da conscin: competição assediadora; contraponto heterassediador; instante cosmo-
etificador.  

R: Contraponto heterassediador. 
 
64. Mimeticologia.  Qual expressão (título de verbete) denomina a conscin repetindo 

inconscientemente retrovidas por intermédio de automimeses dispensáveis?  
R: Antepassado de si mesmo.  
 
65. Mnemossomatologia.  Como se denomina a capacidade mnemossomática da cons-

cin, de se inteirar de fatos, cenas, personagens e autovivências relativas à vida humana prévia ou 
período intermissivo?  

R: Autorretrocognição (v. Autorretrocognição). 
 
66. Mnemossomatologia.  Qual a denominação da conscin educadora capaz de reavivar 

sem hipnose a holomemória dos mentaissomas dos educandos egressos de Cursos Intermissivos 
pré-ressomáticos?  

R: Agente retrocognitor (v. Agente retrocognitor). 
 
67. Paradoxologia.  Qual paradoxo pode ser exemplificado pelo ônus interpresidiário 

multiexistencial derivado de artimanhas prejudiciais a outrem: paradoxo autodefensivo; paradoxo 
desassediador; paradoxo da esperteza?  

R: Paradoxo da esperteza. 
 
68. Parafenomenologia.  Qual a característica da Trirrecepciologia?  
R: A recepção consecutiva, interdimensional, direta, por parte da conscin parapsíquica, 

de 3 comunicações ou mensagens interconscienciais transcendentes, transmitidas por 3 consci-
exes evoluídas, a partir de 3 dimensões conscienciais distintas. 

 
69. Para-Historiografia.  Qual a paratécnica (título de verbete) aplicada à captação pa-

rapsíquica de ocorrências passadas por meio do parapsiquismo, a partir da leitura de obra escrita: 
autocrítica remissiva; paracaptação retrocognitiva; reencontro secular?  

R: Paracaptação retrocognitiva (v. Paracaptação retrocognitiva). 
 
70. Parapatologia.  As expressões boi na linha, nuvenzinha sombria e under attack são 

utilizadas para explicitar qual condição interconsciencial?  
R: Assédio, heterassédio ou interassedialidade (v. Heterassediologia). 
 
71. Parapatologia.  Quem são os micrassediadores invisíveis?  
R: Microrganismos patogênicos, não vistos a olho nu, infectando ou infestando o corpo 

humano (v. Micrassediador invisível). 
 
72. Parapercepciologia.  Na Escala Evolutiva das Consciências, qual é a consciência- 

-chave para a compreensão da Tara Parapsíquica?  
R: Ser desperto.  
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73. Parapercepciologia.  Qual a modalidade do parapsiquismo (título de verbete) carac-
terizado pela atuação, a partir do mentalsoma, de modo racional, lógico, homeostático e inter-
assistencial?  

R: Parapsiquismo intelectual (v. Parapsiquismo intelectual). 
 
74. Parapercepciologia.  Qual o fenômeno paraperceptivo caracterizado pela identifica-

ção objetiva da presença de consciex no holopensene na vigília física ordinária, por parte da 
conscin com autoparaperceptibilidade?  

R: Parapercepção impressiva (v. Parapercepção impressiva). 
 
75. Habitologia.  Qual hábito simples, comum a escritores é essencial à identificação 

e desenvolvimento da sinalética parapsíquica?  
R: Registro, anotação.  
 
76. Parapercepciologia.  Quem realiza a tradução parapsíquica: as pítias, as médiuns ou 

as conscienciólogas parapsíquicas?  
R: Conscienciólogas parapsíquicas (v. Tradução parapsíquica e parapsiquismo ginos-

somático). 
 
77. Parapercepciologia.  Qual é a unidade de trabalho ou de medida da Parapercepcio-

logia?  
R: A parapercepção (v. Semiparapercepção). 
 
78. Paraprofilaxiologia.  Qual o desempenho fundamental da autovivência da despertici-

dade para qualquer conscin?  
R: Autodefesa energética. 
 
79. Pensenologia.  Qual o pensene específico das retrocognições?  
R: Retropensene (v. Autorretrocognição). 
 
80. Perfilologia.  Qual conscin pode se tornar desperta?  
R: Toda conscin, inevitavelmente, ao atingir determinado nível evolutivo, cosmoético, de 

autodefesa energética (v. Ser desperto). 
 
81. Posicionamentologia.  Qual dos verbetes não exemplifica necessariamente o posicio-

namento cosmoético das conscins: autexemplificação; autoincorruptibilidade; benignidade; des-
censão cosmoética; renúncia cosmoética?  

R: Autexemplificação é neutro. 
 
82. Presenciologia.  Qual destes 3 fatores é o mais poderoso na força presencial: estética 

pessoal; disponibilidade pessoal; holopensene pessoal?  
R: Holopensene pessoal. 
 
83. Priorologia.  A caminhada vitoriosa 100% é composta pelos atos de olhar 1% para 

trás, 1% para baixo, 1% para o alto e 97% para frente. A afirmação é verdadeira ou falsa?  
R: Verdadeira (v. Interseriexiologia, DAC). 
 
84. Priorologia.  Qual especialidade conscienciológica é prioritária ou de ordem lógica 

superior em relação a outra: Cosmoeticologia ou Pensenologia?  
R: Pensenologia encontra-se na primeira ordem lógica enquanto a Cosmoeticologia está 

na terceira ordem. 
 
85. Priorologia.  Qual realidade merece ser estudada e vivenciada prioritariamente pelo 

intermissivista ressomado jejuno: paramicrochip; pré-mãe; estado vibracional?  
R: Estado vibracional.  
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86. Produtologia.  Qual verbete denomina o ato de empregar cópia pirata de produto da 
marginália ou de se omitir quanto ao pagamento de tributo: artimanha; autossacrifício; lisura; 
renúncia cosmoética?  

R: Artimanha. 
 
87. Proexologia.  Qual o megadesafio avançado do intermissivista?  
R: Megagescon ou a obra prima pessoal publicada (v. Megadesafio do intermissivista).  
 
88. Projeciologia.  Como se denomina o fenômeno precedendo ou anunciando o início 

da projeção lúcida da consciência?  
R: Psicosfera projetiva (v. Psicosfera projetiva). 
 
89. Ressomatologia.  Qual veículo de manifestação consciencial é objeto de estudo da 

Teleobiotipologia?  
R: Soma (v. Teleobiotipologia). 
 
90. Seriexologia.  Ao alcançar a condição da desperticidade e se preocupar com os au-

torrevezamentos conscienciais cosmoéticos, a consciência propende para qual critério de ciclo 
multiexistencial pessoal (CMP)?  

R: Ciclo multiexistencial pessoal da atividade (v. Ciclo multiexistencial pessoal). 
 
91. Seriexologia.  No âmbito da Tematologia, aponte o verbete homeostático: autocrítica 

remissiva; Interprisiologia; retroego antiproexológico?  
R: Autocrítica remissiva. 
 
92. Seriexologia.  Qual parafenômeno é o ideal para provar à própria pessoa a realidade 

da serialidade existencial da consciência?  
R: Autorretrocognição (v. Autorretrocogniciologia, DAC). 
 
93. Seriexologia.  Qual verbete no universo da Seriexologia tem temática nosográfica: 

antepassado de si mesmo; auto-herança parapsíquica; autorrevezamento multiexistencial; viragem 
intermissiva?  

R: Antepassado de si mesmo. 
 
94. Somatologia.  Onde se localiza a marca somática indicativa da consciência ter sido 

iniciada em práticas paraperceptivas de retrovidas?  
R: Sobre o músculo triangular deltoide, da articulação do ombro esquerdo da conscin (v. 

Dragona parapsíquica). 
 
95. Tecnologia.  Qual técnica conscienciológica requer o uso da expressão forte, a lin-

guagem em alta tensão, desfazendo o ruim, o pior e o patológico em real cirurgia a fim de trans-
formar a realidade consciencial para melhor?  

R: Impactoterapia Cosmoética ou Cosmoética Destrutiva. 
 
96. Tematologia.  A conscin cuja conduta natural prioriza recins e recéxis, segundo 

princípios conscienciológicos, tanto na vida doméstica, quanto no voluntariado e na profissão 
reflete a temática de qual verbete: destemor cosmoético; infiltrado cosmoético; megaexplicitação 
cosmoética; renúncia cosmoética?  

R: Megaexplicitação cosmoética. 
 
97. Terapeuticologia.  Para quem o ataque de assediador extrafísico pode ter efeito 

terapêutico?  
R: Ao próprio assediador (v. Ataque paraterapêutico). 
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98. Terapeuticologia.  Qual condição (título de verbete) indica o máximo de reciclagem 
de alguém dos abismos aos píncaros da autolucidez?  

R: Viragem do megassediador.  
 
99. Traforologia.  Qual mecanismo possibilita tornar as autexperiências pretéritas, multi-

milenares, trafores inatos da conscin?  
R: Paragenética. 
 
100. Trimegaparafenomenologia.  Quais os 3 parafenômenos mais avançados, detecta-

dos até o presente momento evolutivo, e objetos de estudo da Trimegaparafenomenologia?  
R: 1. Testemunhar a presença de Consciex Livre (CL). 2. Autovivência da Cosmocons-

ciência Magna. 3. Autovivência da trirrecepção interdimensional (v. Trimegaparafenomenologia, 
DAC). 

 


