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CEAEC  –  TERTULIARIUM 
 

XV  PROVA  GERAL  DE  CONSCIENCIOLOGIA 
 

GABARITO:  13 / DEZEMBRO / 2020 
 
TERTULIANO(A):        
 
Conforme os conteúdos previstos e divulgados da Enciclopédia da Conscien-

ciologia (EC), do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC) e do Léxico 
de Ortopensatas (LO), responda as seguintes 100 questões, ordenadas pela 
especialidade do tema: 

 
01. Acatologia. No âmbito da atual Socin, ainda patológica, não viver 

permanentemente em polêmicas úteis representa erro ou acomodação. A afirmação  
é verdadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (EC, v. Avanço da razão). 
 
02. Acepciologia. Considerando a tendência a favor ou contra pessoas e / ou 

classes, assinale a opção correta: I. Existe dupla evolutiva bem constituída com objetivos 
díspares.  II. O ato mental sozinho gera a  interprisão grupocármica. III. O Cosmos para  
a conscin lúcida apresenta mais coisas a serem almejadas do que dispensadas.  

R: II. O ato mental sozinho gera a interprisão grupocármica (DAC, v. Acepcio-
logia). 

 
03. Anonimatologia. Indique a alternativa capaz de completar as sentenças de 

modo correto: Na condição de pré-serenões ____________ 1% e ____________ 99% da 
Serenologia dos Serenões. Nesta dimensão respiratória o que existe menos 
____________ é o serenão. O Serenão é ____________ para não constranger as pessoas 
pré-serenonas com a felicidade dele. Os Serenões já vivenciam megatrafores 
____________ ainda ignorados por nós. I. Ignoramos, sabemos, anônimo, 
mentalsomático, imperfeitos. II. Ignoramos, sabemos, anônimo; imperfeito; 
mentaissomáticos. III. Sabemos, ignoramos, anônimo, imperfeito, mentaissomáticos. IV. 
Sabemos, ignoramos, imperfeito, anônimo, mentaissomáticos.  

R: IV. Sabemos, ignoramos, imperfeito, anônimo, mentaissomáticos (DAC, v. 
Anonimatologia). 

 
04. Antirritaciologia. A partir de qual patamar evolutivo a imperturbabilidade  

é permanentemente vivida, de modo natural? I. Do desperto. II. Da semiconsciex. III. Do 
evoluciólogo. IV. Do Serenão. 

R: III. A partir do evoluciólogo (DAC, v. Antirritaciologia). 
 
05. Arquiexistenciologia. Indique a alternativa falsa: I. A comida sacia o 

gastrossoma. A emoção sacia o psicossoma. O conhecimento sacia o mentalsoma. Logo, 
a vida intrafísica é saciável e a vida extrafísica também. II. A consciência sendo 
complexa torna a simplicidade intraconsciencial impossível. III. O maior equilíbrio 
evolutivo da consciência é alcançar a mesma lucidez cosmoética na condição de consciex 
e de conscin. 
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R: I. A comida sacia o gastrossoma. A emoção sacia o psicossoma. O conhe-
cimento não sacia o mentalsoma. Desse modo, se conclui: a vida intrafísica é saciável e a 
vida extrafísica não (DAC, v. Arquiexistenciologia). 

 
06. Autoperdologia. Indique a alternativa falsa: I. A perda das ilusões é enri-

quecimento consciencial desejável a todos os compassageiros evolutivos. II. A tendência 
evolutiva é complexificar tudo, antes, a fim de supersimplificar, depois, explicitando as 
nuanças do autesforço evolutivo. III. As Consciexes Livres (CLs) foram chamadas no 
passado de Potestades Celestes. IV. O Serenão não perde a autolucidez no período da 
vida fetal.  

R: III. Os Serenões são as antigas Potestades Celestes (DAC, v. Autoperdologia). 
 
07. Assistenciologia. Considerando o verbete Assistência Inegoica, assinale a al-

ternativa incorreta: I. A maioria dos gênios da humanidade, nos registros da história 
humana, é constituída de assistentes inegoicos inconscientes. II.  A exteriorização de 
energias conscienciais (ECs) ainda pode ser completamente egoica por parte do assistente 
sem discernimento quanto ao esclarecimento evolutivo. III. O Curso Intermissivo pré-
ressomático, quando primário, ainda não tem incluído no currículo  
a assistência inegoica em função do nível jejuno das consciexes intermissivistas recém-
chegadas à reciclagem evolutiva. IV. O assistido em pior condição é, paradoxalmente,  
o assistente egoico.  

R: I. A maioria dos gênios da humanidade, nos registros da História Humana,  
ainda vem sendo constituída de assistentes egoicos inconscientes (EC, v. Assistência 
inegoica). 

 
08. Autexperimentologia. A conscin pode utilizar a automegaeuforização com o 

objetivo de realizar o encapsulamento energético pessoal?  
R: Sim (EC, v. Megaeuforização). 
 
09. Autexperimentologia. Indique as 3 alternativas cujos fatos expressam  

a teática da autoconsciencialidade ascendente: I. A aquisição da protoconscien-
cialidade. II. A autocatálise evolutiva. III. A recuperação dos cons magnos. IV. O al-
cance da hipoautoconsciencialidade. V. O arrazoamento introspectivo.  

R: II. A autocatálise evolutiva; III. A recuperação dos cons magnos; e V.  
O arrazoamento introspectivo (EC, v. Autoconsciencialidade ascendente). 

 
10. Autocogniciologia. O trinômio verdade-realismo-autenticidade, quanto ao 

significado dos seus termos, pode ser abordado tanto de modo progressista, cosmoético e 
homeostático quanto baratrosférico, anticosmoético e patológico. A afirmação é 
verdadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (DAC, Autocogniciologia). 
 
11. Autoconsistenciologia. Indique a alternativa falsa: I. Em todas as manifes-

tações, não se pode esquecer a autoconsistência, componente inseparável da 
Autodiscernimentologia e da Automemoriologia. II. Enquanto a maior preocupação  
é com a quantidade dos pensenes e não com a qualidade das neoverpons, o autodis-
cernimento ainda não foi bem compreendido. III. Entre o problema e a solução há  
o desafio e entre o desafio e a solução prevalece a autodeterminação. IV. O trafor  
é o autopensene dominador e o trafar é o autopensene dominado.  
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R: IV. Trafar: autopensene dominador; trafor: autopensene dominado (DAC, 
v. Autoconsistenciologia). 

 
12. Autocosmoconscienciologia. Indique a única alternativa correta para 

completar as sentenças a seguir: A abordagem racional às pesquisas da Serenologia 
conduz a conscin lúcida às ____________ magnas. Existem ____________ inferiores.  
A Autocosmoconscienciologia estuda o megatrinômio Autocosmoconscienciologia–
____________–Consciex Livre (CL). A culminância evolutiva, de inteligência  
e ____________, nesta dimensão intrafísica, é a serenidade do Serenão. I. 
Autopensenizações; grandezas; autodiscernimento; Serenologia. II. Autopensenizações; 
grandezas; Serenologia; autodiscernimento. III. Grandezas; autopensenizações; 
autodiscernimento; Serenologia. IV. Grandezas; autopensenizações; Serenologia; 
autodiscernimento.  

R: II. Autopensenizações; grandezas; Serenologia; autodiscernimento (DAC, v. 
Autocosmoconscienciologia). 

 
13. Autodesassediologia. A autodesassedialidade é mais importante em relação 

as seguintes injunções: I. Autoconhecimento e profissão. II. Economia e idade. III. 
Gênero e parentesco. IV. Posicionamento e ectoplasmia. V. Todas as alternativas estão 
corretas.  

R: V. Todas as alternativas estão corretas (EC, v. Autodesassedialidade). 
 
14. Autodeterminologia. Indique a alternativa falsa em relação aos efeitos 

dos autesforços convergentes da conscin lúcida: I. A intensificação do burnout. II. As 
selfperformances evolutivas. III. O hard work pesquisístico. IV. O workout diário do 
exemplarismo.  

R: I. O descarte do burnout (EC, v. Autesforço convergente). 
 
15. Autodominiologia. O primopatamar homeostático é o nível de autodomínio 

das energias conscienciais caracterizado pelo início da autoconscientização teática quanto 
à aplicação de qual técnica? I. Autorreflexão de 5 horas. II. Estado vibracional (EV). III.  
Imobilidade física vígil (IFV). IV. Tarefa energética pessoal (tenepes).  

R: II. Estado vibracional (EV) (EC, v. Primopatamar homeostático). 
 
16. Autoimperturbaciologia. Assinale a alternativa falsa: I. A impertur-

babilidade funciona como refratariedade ante as conscins perturbadas. II. A técnica de 
desarrumar arrumando é básica para a conscin dominar a autoimperturbabilidade. III. 
Quanto maior a autocognição, mais imperturbável pode estar a consciência em suas 
manifestações. IV. Quem consegue pensenizar mais rápido (autotaquipsiquismo) demora 
mais a atingir a autoimperturbabilidade permanente.   

R: IV. Quem já adquiriu o autotaquipsiquismo, ou seja, já consegue pensenizar 
mais rápido, atinge mais depressa a autoimperturbabilidade permanente (LO, v. Impertur-
babilidade). 

 
17. Autoinconflitologia. Indique a alternativa falsa: I. A autopacificação acaba 

com os heteroconflitos adventícios do entorno da conscin. II. A tenepes é capaz de 
assegurar a aquisição da autoinconflitividade, assentada em 2 pilares: a interassis-
tencialidade de mini-peça lúcida e a Autoparapercepciologia vivida. III. O mais 
inteligente na vida humana é apegar-se à intraconsciencialidade e desapegar-se da 
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extraconsciencialidade. IV. Quem domina e pratica naturalmente a megaeuforização 
tende a nunca mais chorar e, assim, amplia a autoinconflitividade.  

R: I. A autopacificação, quando sólida, prossegue sempre apesar dos 
heteroconflitos adventícios do entorno da conscin vivendo nos holopensenes da Socin 
ainda patológica (DAC, v. Autoinconflitologia). 

 
18. Autolucidologia. Indique a alternativa falsa: I. Ao manter a autolucidez o 

acerto contínuo é mera consequência. II. Avaliar a estrutura da autolucidez deve 
ocorrer de modo generalista, flexível e intermitente. III. Manter a autolucidez pode 
chegar a eliminar a necessidade de ajustes nos atos pessoais. IV. Quem cultiva a 
autolucidez não se amedronta perante as crises de crescimento.  

R: II. Quem avalia a estrutura da autolucidez, há de fazê-la de modo detalhista, 
rígido, rigoroso e permanente (DAC, v. Autolucidologia). 

 
19. Autolucidologia. Qual alternativa não condiz com o conceito de atitude 

irretocável? I. O alcance do teto da heterolucidez. II. O ato acabado não dando 
margem às dúvidas. III. O autoposicionamento em conformidade com o nível 
evolutivo pessoal. IV. O clímax expressivo da autoconsciencialidade.  

R: I. O alcance do teto da autolucidez (EC, v. Atitude irretocável). 
 
20. Autoparapercepciologia. Indique a alternativa não componente da Mega-

Habitologia: I. A construção permanente da autoprogramação existencial. II. A preser-
vação diária do corpo humano objetivando a sobrevivência prolongada. III. A vivência 
com flexibilidade das cláusulas do código pessoal de Cosmoética (CPC). IV. O conví-
vio ininterrupto com o amparador extrafísico de função da tenepes.  

R: III. O costume de seguir vivenciando diariamente a rigidez das cláusulas do 
Código Pessoal de Cosmoética (CPC) (DAC, v. Mega-Habitologia). 

 
21. Autopercucienciologia. Indique as 3 alternativas atestando o autodiscerni-

mento dinâmico: I. A agilidade nas reconsiderações perante novos fatos e parafatos. II. 
A eficácia em colocar em prática as autodeliberações. III. A capacidade discernidora 
impressa na plenitude das automanifestações. IV. A tibieza da consciência perante as 
ações. V. O apedeutismo bioenergético.  

R. I. A agilidade nas reconsiderações perante novos fatos e parafatos; II. A efi-
cácia em colocar em prática as autodeliberações; e III. A capacidade discernidora 
impressa na plenitude das automanifestações (EC, v. Autodiscernimento dinâmico). 

 
22. Autorrefratariologia. Indique a alternativa falsa: I. A Serenona Monja 

convive com Zéfiro como se ele fosse Serenão. Zéfiro convive com a Serenona Monja 
como se ela fosse pré-serenona. II. Na interassistencialidade não se deve ter 
autorrefratariedade aos conflitos alheios. III. O entusiasmo não deve existir nem antes  
e nem depois do sucesso. Sejamos refratários ao entusiasmo. IV. O holopensene pessoal 
cosmoético torna a conscin refratária aos heterassédios.  

R: II. O mais inteligente na interassistencialidade é recolher os sofrimentos dos 
assistidos sem somatizá-los. Isso é a autorrefratariedade aos conflitos alheios (DAC, v. 
Autorrefratariologia). 

 
23. Autossuficienciologia. Indique as duas alternativas verdadeiras quanto à au-

tossuficiência evolutiva: I.  O homo sapiens despertus é exemplo de miniautossuficiência 
evolutiva. II. O homo sapiens serenissimus vive a autossuficiência evolutiva suprema. III. 
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O momento evolutivo pessoal, quando policármico, ultrapassa a relevância e as priori-
dades do momento evolutivo das outras pessoas pré-serenonas. IV. Os caminhos evolu-
tivos das consciências com autossuficiência evolutiva suprema são idênticos, pois viven-
ciam autodiscernimentos gêmeos.  

R: I. O homo sapiens despertus é exemplo de miniautossuficiência evolutiva; III. 
O momento evolutivo pessoal, quando policármico, ultrapassa a relevância e as 
prioridades do momento evolutivo das outras pessoas pré-serenonas (EC, v. Autossufi-
ciência evolutiva). 

 
24. Caracterologia. Assinale a alternativa incapaz de promover a automega-

euforização na conscin, homem ou mulher: I. Desperticidade. II. Euforia intrafísica. III. 
Exteriorização das ECs. IV. Zona de conforto multidimensional. V. Nenhuma das opções 
anteriores.  

R: V. Nenhuma das opções anteriores. Todas as alternativas podem promover  
a automegaeuforização (EC, v. Megaeuforização). 

 
25. Coerenciologia. Indique a alternativa sem coerência racional e lógica: I.  

A genialidade somente desponta na consciência com pensenização comocional. II.  
A melhor acumulação é a das experiências evolutivas lúcidas. III. Se a teoria da expe-
riência já foi entendida, a vivência não deve ser adiada.  

R: I. A genialidade somente desponta na consciência que sabe pensenizar 
linearmente de modo cosmolíneo (DAC, v. Autoconsistenciologia). 

 
26. Comunexologia. Na Comunex Evoluída promovem-se reuniões produtivas 

com pautas avançadas. Quanto mais evoluída a Comunex, menor o índice 
parademográfico. A afirmação é verdadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (LO, v. Comunex). 
 
27. Conscienciologia. Assinale a opção verdadeira: I. A pesquisa da 

Paraprocedenciologia não constitui indicador diferencial da Conscienciologia. II. Para se 
entender melhor a Baratrosfera, é necessário evitar o estudo da Criminologia. III. Para 
ocorrer a consolidação da Conscienciologia é necessário o exemplarismo dos pesquisa-
dores voluntários conscienciológicos. IV. Quem compreende mais a Conscienciologia 
tende também a possuir mais apriorismose.  

R: III. Para ocorrer a consolidação da Conscienciologia é necessário o exempla-
rismo dos pesquisadores voluntários conscienciológicos (LO, v. Conscienciologia). 

 
28. Conscienciologia. Aponte a única palavra capaz de completar corretamente 

todas as sentenças a seguir: Somente a ____ consegue manter o bem-estar da 
consciência. A Era da Serenologia (____), há de ser, agora, o período de maior 
euforização da História Humana. A ____ Destrutiva constrói através da destruição das 
inconveniências antievolutivas. Segundo a ____, quem pratica a boa ação não pensa em 
retribuição. O Paradireito se assenta na ____: I. Assistenciologia. II. Conscienciologia. 
III. Cosmoética. 

R: III. Cosmoética (DAC, v. Cosmoeticologia). 
 
29. Conscienciologia. Indique a alternativa falsa quanto à Epiconscienciologia: 

I. A Epiconscienciologia estuda a consciência miriaédrica. II. A Epiconscienciologia 
estuda a Consciex Livre (CL). III. A Epiconscienciologia estuda a hipótese de 
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desativação do paracérebro. IV. A Epiconscienciologia estuda a omnicomunicação do 
conscienciês puro. 

R: I. A Epiconscienciologia estuda a consciência miriaédrica (EC, v. Epicons-
cienciologia). 

 
30. Conscienciometrologia. Indique qual alternativa aponta as três ausências 

relevantes na estrutura da eutimia: I. Dor, medo e perturbação. II. Euforia, raiva e 
desequilíbrio mental. III. Hedonismo, orgulho e arrogância. IV. Prazer, emotividade e 
sofrimento.  

R: I. Ausência da dor (aponia), ausência do medo (atambia) e ausência de 
perturbação (ataraxia) (EC, v. Eutimia). 

 
31. Consciencioterapeuticologia. Considerando posturas otimizadoras predispo-

nentes à autocura, indique a opção incorreta: I. Eliminar autoculpas através da Cosmo-
ética. II. Fortalecer a autoestima com o trinômio motivação-trabalho-lazer. III. Instalar 
climas interconscienciais positivos por meio do estado vibracional. IV. Priorizar o va-
rejismo consciencial em vez do atacadismo consciencial, dando preferência aos megatra-
fores na conduta.  

R:  IV. Priorizar o atacadismo consciencial em vez do varejismo consciencial, 
dando preferência aos megatrafores na conduta (EC, v. Autocura).  

 
32. Convalescenciologia.  Indique a alternativa falsa: I. A convalescença pode 

ser dos medos pessoais, do ato de pensar mal dos outros, da dificuldade em fixar  
o melhor ou o conflito com a repetição das manifestações não homeostáticas. II. A maio-
ria das conscins pré-serenonas está em convalescença dos megatrafares que trazia nos 
últimos 5 séculos e 5 vidas humanas. III. O Serenão não aparecerá na intrafisicalidade em 
condição de pessoa convalescente, pois prefere dar o exemplo da homeostase pessoal.  

R: III. O Serenão pode surgir em nível mediano de existência, por exemplo, na 
condição de pessoa convalescente, não sendo mais doente, como se estivesse em 
desenvolvimento e em condição crescente de melhoria. Assim, consegue mascarar o esta-
do do anomimato interassistencial, no qual vive, podendo, paradoxalmente, assistir aos 
enfermos  (DAC, v. Convalescenciologia). 

 
33. Conviviologia. A aglutinação interconsciencial é o ato ou efeito de unir  

e integrar pessoas distintas para realização eficaz do mesmo objetivo, sendo deste modo 
homeostática. A afirmação é verdadeira ou falsa?  

R: Falsa. A afirmação é neutra (EC, v. Aglutinação interconsciencial). 
 
34. Conviviologia. Indique a alternativa falsa quanto à coexistência desvinculada 

(coedes): I. A coedes é inevitável na caminhada evolutiva. II. A ficha evolutiva pessoal 
(FEP) geminada ocorre às duplas evolutivas após o teleguiamento autocrítico. III. A re-
flexão sobre a realidade da coedes permite compreender determinada consciência torna-
se serenona à frente do grupo evolutivo. IV. Seguir o próprio destino evolutivo, 
escolhido por si mesmo, é demonstração prática da coedes.  

R: II. Cada conscin vive com outra por intermédio de vínculos e não vínculos, 
afinidades e diferenças, pois as consciências evoluem através de experiências 
diversificadas, formando temperamentos díspares. Não existe nenhuma pessoa idêntica  
a outra, nem os gêmeos chamados idênticos, os seres humanos siameses ou os xipófagos  
(EC, v. Coedes). 
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35. Conviviologia. Indique a alternativa verdadeira quanto à consciência 
miriaédrica: I. A consciência miriaédrica vive a megaempatia da interação máxima, 
assistencial e policármica no silêncio do anonimato. II. A Consciex Livre (CL) é o exem-
plo clássico de consciência miriaédrica. III. O Evoluciólogo é o exemplo clássico de 
consciência miriaédrica.  

R: I. A consciência miriaédrica vive a megaempatia da interação máxima, 
assistencial e policármica no silêncio do anonimato (EC, v. Consciência miriaédrica). 

 
36. Cosmoeticologia. Indique a alternativa verdadeira para completar a senten-

ça. Na vida da consciência nem tudo é manifesto, exigindo análise acurada. Existem 
autocorrupções ____________, em número reduzido e ___________, em geral, em 
maior número. I. Explícitas; ocultas. II. Ocultas; explícitas.  

R: I. Explícitas; ocultas. (EC, v. Antagonismo conscienciológico). 
 
37. Curiosologia. Qual Serenão propôs o Curso de Imagística? I. Australino. II. 

Esquimó. III. Monja. IV. Reurbanizador.  
R: I. Australino (DAC, Megacosmoeticologia). 
 
38. Desviologia. Qual opção não é pseudobem? I. A fartura opulenta. II. A li-

ção das sutilezas da vida. III. O bagulho energético ignorado. IV. O presente de grego.  
R: II. A lição das sutilezas da vida (EC, v. Pseudobem). 
 
39. Discernimentologia. Indique qual alternativa revela antidiscernimento: I. 

A consciência intrafísica priorizar o núcleo da consciência discernidora. II. A conscin 
ao sair da estrada da interiorose e enfrentar a freeway exigindo maiores autesforços. 
III. A pessoa ao preferir o filete d’água do autodiscernimento ao oceano de emoções. 
IV. O ser humano ao reger a vida pela lei do menor esforço.  

R: IV. Existe toda geração boavida de Seres Humanos com a tendência de 
escolher o mais fácil sempre. Seguem a lei do menor esforço. No Brasil, é o chamado 
princípio do jeitinho (DAC, v. Discernimentologia). 

 
40. Equilibriologia. O maior equilíbrio evolutivo da consciência é alcançar  

a mesma lucidez cosmoética na condição de consciex e de conscin. Quem tem maior 
desempenho neste nível? I. A Consciex Livre (CL). II. O Evoluciólogo. III. O Serenão.  

R: III. O Serenão (DAC, v. Arquiexistenciologia). 
 
41. Evoluciologia. De qual alternativa depende o ritmo da evolução 

consciencial? I. Da quantidade de vidas dentro da serialidade existencial. II. Do nível de 
cognição ou ignorância da consciência. III. Do prolongamento do período intermissivo.  

R: II. Do nível de cognição ou ignorância da consciência (DAC, v. Imitacio-
logia). 

 
42. Evoluciologia. Complete: A ____________, assentada no ____________,  

é a fundamentação da evolução da consciex entre os seus ____________. I. Auto-
discernimentologia, antagonismo conscienciológico, pseudobens. II. Homeostatiscologia, 
prumo ortopensênico, megatrafores. III. Parassociologia, Paradireito, parapares. IV. 
Serenologia, parestamento, agêneres.  

R: III. Parassociologia, Paradireito, parapares (DAC, v. Imitaciologia). 
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43. Exemplologia. A Antagonismologia estuda as manifestações da dualidade 
entre ideias e constructos ou incompatibilidades evidentes. Indique, na ordem citada, 
exemplos da Antagonismologia ambígua, sadia e patológica: I. Antiapedeutismo, 
antirreligiosismo, anticons. II. Anticatarse, antimaternidade, antiepidemia. III. 
Antimodelo, antideificação, antieumatia.  

R: III. Antimodelo, antideificação, antieumatia (EC, v(s). Antagonismologia 
ambígua, Antagonismologia sadia e Antagonismologia patológica). 

 
44. Extrafisicologia. Identifique a opção de ação extrafísica não passível de 

realização pelo projetor lúcido: I. Assistir ao paraidílio do casal de consciexes 
enamoradas. II. Perceber alguma consciex assustar-se ao encontrar você. III. Receber a 
recusa do convite para a volitação extrafísica. IV. Ver 1 cego voltar a enxergar com os 
paraolhos. V. Voltar no tempo e influenciar em decisões de vidas pretéritas.  

R: V. Não é possível voltar no tempo e influenciar decisões de vidas pretéritas 
(EC. V. Ação extrafísica). 

 
45. Holocarmologia. Indique a alternativa verdadeira: I. Os Serenões são apenas 

policármicos. II. Os Serenões são egocármicos, grupocármicos e policármicos. III. Os 
Serenões são grupocármicos e policármicos.   

R: I. Os Serenões são apenas policármicos (DAC, v. Holocarmologia). 
 
46. Holomaturologia. Indique a alternativa falsa referente a conscin com 

autodiscernimento quanto à holomaturescência das autoprioridades evolutivas: I. 
Aplica sempre a melhor técnica para cada desempenho pessoal. II. Intensifica o porão 
consciencial na adultidade. III. Mantém estocagem de informações utilitárias. IV. 
Transforma tudo em fonte utilitária.  

R: II. Intensifica o porão consciencial na adultidade (EC, v. Antiutilitário). 
 
47. Holomaturologia. Indique a alternativa falsa: I. A ênfase da automaturi-

dade evolutiva é fugir das tentações da vida com autodiscernimento. II. O ideal é mos-
trar a maturidade pessoal pelo exemplo. III. O mais importante na vida da conscin  
é contar apenas as construções sem levar em consideração a omissuper. IV. O mais 
inteligente é considerar o ato do perdão universal antecipado como já realizado.  

R: III. A condição mais séria na vida não é apenas considerar a construção 
pessoal, mas também o não realizado intencionalmente, de caso pensado, por meio da 
omissão superavitária (omissuper) e do ônus do não (DAC, v. Holomaturologia). 

 
48. Holomaturologia. Indique a alternativa incorreta quanto à Antivitimologia  

e as respectivas técnicas conscienciológicas sugeridas: I. Antivitimologia afetiva: técnica 
da dupla evolutiva. II. Antivitimologia intraconsciencial: técnica do autoperdoamento 
universal. III. Antivitimologia econômica: técnica do pé-de-meia. IV. Antivitimologia 
somática: técnica do emprego sadio do corpo humano.  

R: II. Antivitimologia intraconsciencial: técnica do autoperdoamento universal, 
o correto seria a técnica do heteroperdoamento universal (EC, v. Antivitimologia).   

 
49. Holossomatologia. Qual conceito define a mentalidade peculiar e específica 

da consciência em si? I. Ataraxia. II. Distimia. III. Megatrafor. IV. Protimia. 
R: IV. Protimia (EC, v. Protimia). 
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50. Homeostaticologia. Indique a definição de ataraxia, condição ideal de 
sabedoria de filósofos gregos e tema desafiador para a autovivência da desperticidade: I. 
Condição de imperturbabilidade da consciência resultante do autodomínio das emoções  
e predominância da razão. II. Estado da consciência com relativo bem-estar e satisfação 
consigo mesmo. III. Sinônimo de mentalidade peculiar e específica, somente da cons-
ciência, em si. IV. Vivência alternada entre momentos de euforia e eustresse.  

R: I. Condição de imperturbabilidade da consciência resultante do autodominío 
das emoções e predominância da razão (EC, v. Ataraxia). 

 
51. Homeostaticologia. Qual a condição mais evoluída entre todas as modali-

dades de saúde da conscin? I. Saúde emocional. II. Saúde física. III. Saúde intelectual. 
IV. Saúde mental. V. Saúde parapsíquica. 

R: V. Saúde parapsíquica (EC, v. Saúde parapsíquica). 
 
52. Homeostaticologia. Quanto à eudemonia cosmoética, é incorreto afirmar: I. 

Difere da eudemonia citada pelos filósofos gregos. II. Estado ou condição íntima da 
consciência de pleno bem-estar e contentamento consigo mesma, com os demais 
princípios conscienciais e com o Cosmos. III. Haurida por intermédio da vida ativa 
governada pelo autodiscernimento. IV. Requer a cognição efetiva da inteligência 
evolutiva (IE) refletida positivamente na vida humana, sem a necessidade da participação 
lúcida em Curso Intermissivo (CI), pré-ressomático.  

R: IV. A eudemonia cosmoética exige a cognição efetiva da inteligência 
evolutiva (IE) ou, mais apropriadamente, a participação lúcida em Curso Intermissivo 
(CI), pré-resosmático, refletida positivamente na vida humana  (EC, v. Eudemonia 
Cosmoética). 

 
53. Inacabamentologia. Indique a alternativa falsa quanto ao estudo do 

inacabamento a maior da programação existencial: I. A maioria das vidas humanas dos 
evoluciólogos e Serenões termina na condição do inacabamento a maior. II. O inaca-
bamento a maior tem início a partir do patamar do epicon. III. O Megacentro Cultural 
Holoteca, na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, permitirá a continuidade das investigações 
das sutilezas verponológicas incompletas ou faltantes pelo inacabamento a maior do 
propositor da Conscienciologia. IV. Ponto alto da autoproéxis é a conscin lúcida e inter-
missivista, dessomar deixando para trás o inacabamento a maior da tarefa da 
programação existencial.  

R: II. Conforme indicam os fatos e parafatos, o inacabamento a maior tem início 
a partir do patamar do ser desperto  (DAC, v. Inacabamentologia). 

 
54. Instantaneologia. Indique a alternativa capaz de completar corretamente  

a sentença a seguir: O(a) ____________ apresenta carências quanto ao que já sabe 
sobreo(a) ____________, as quais ainda não consegue alcançar. O(a) ____________ 
dispõe da cosmovisão extraterrestre avançada, mas apresenta carências do que já sabe ou 
suspeita quanto à(ao) ____________, as quais ainda não consegue alcançar. I. Evolu-
ciólogo; Serenão, Consciex Livre (CL); Serenão. II. Evoluciólogo; Serenão, Serenão; 
Consciex Livre (CL). III. Serenão; Consciex Livre (CL); Consciex Livre (CL); Serenão. 
IV. Serenão; Evoluciólogo; Serenão; Consciex Livre (CL).  

R: II. Evoluciólogo; Serenão; Serenão; Consciex Livre (CL) (DAC, v. Instan-
taneologia). 
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55. Interaciologia. A  interação coranavírus-____________ chacra designa,  de 
maneira metonímica, a identificação técnica da influência mútua entre elementos 
relacionados à pandemia da COVID-19 e o ____________ pessoal ou coletivo. I. Cardio, 
destino. II. Corono, autodiscernimento. III. Laringo, mentalsoma. IV. Palmo, asseio. V. 
Umbilico, medo.  

R: II. Corono, autodiscernimento (EC, v. Interação Coronavírus-Coronochacra). 
 
56. Interassistenciologia. Em tese, a interassistencialidade é incapaz de curar 

todos os males da consciência, nem do assistente, nem do assistido. A afirmativa é verda-
deira ou falsa? 

R: Falsa. O fato de a interassistencialidade, em tese, curar todos os males das 
consciências, primeiro do assistente, depois do assistido (EC, v. Omniterapeuticologia). 

 
57. Interassistenciologia. O instrumento de poder mais eficaz na vida 

consciencial sempre deriva da Cosmoeticologia e da Interassistenciologia para todas 
as consciências, sem exceção, dentro da escala evolutiva. A afirmação é verdadeira ou 
falsa? I. Verdadeira. II. Falsa.  

R: I. Verdadeira (EC, v. Instrumento de poder). 
 
58. Intrafisicologia. O autômato humano é vítima, muitas vezes, do holopensene 

grupal, antigo e vigoroso, cultivando e mantendo estigmas grupocármicos castradores. 
Qual alternativa expõe as 3 categorias de autopensenes comuns neste caso? I.  Circum-
pensenes, monopensenes e repensenes. II. Contrapensenes, parapensenes e grupopense-
nes. III. Genopensenes, retropensenes e nexopensenes. IV. Patopensenes, batopensenes  
e neopensenes.  

R: I. Circumpensenes, monopensenes e repensenes (EC, v. Autômato Humano). 
 
59. Invexologia. Assinale as 3 afirmativas corretas quanto ao conceito de 

antimaternidade: I. A antimaternidade evidencia a fase sadia e evoluída da Antifisiologia 
exercida, voluntariamente, sem conotações anticosmoéticas. II. A antimaternidade sadia é 
sinal da opção pelo atacadismo consciencial, com base no utilitarismo evolutivo, através 
da permuta de 1 ou 3 elementos assistidos do grupocarma, ainda egocêntricos, por 
milhares de elementos podendo ser assistidos na policarmalidade. III. A maternidade 
começa com o nascimento da conscin no parto, e não com a gestação do feto. IV. A 
opção pela antimaternidade é conduta-exceção na vivência da dupla evolutiva. V. O 
conceito original da antimaternidade, tratado tecnicamente pela Invexologia, traz a 
valorização da mulher na Socin, deixando de ser mera reprodutora para ser geradora 
lúcida dos frutos das tares. VI. O ponto contrário à antimaternidade é a rejeição ou 
dificuldades para obter a ressoma, com proéxis de alto nível, em vida futura próxima, por 
ter rejeitado a maternidade na vida atual.  

R: I. A antimaternidade evidencia a fase sadia e evoluída da Antifisiologia 
exercida, voluntariamente, sem conotações anticosmoéticas; II. A antimaternidade sadia 
é sinal da opção pelo atacadismo consciencial, com base no utilitarismo evolutivo, 
através da permuta de 1 ou 3 elementos assistidos do grupocarma, ainda egocêntricos, 
por milhares de elementos podendo ser assistidos na policarmalidade; e V. O conceito 
original da antimaternidade, tratado tecnicamente pela Invexologia, traz a valorização da 
mulher na Socin, deixando de ser mera reprodutora para ser geradora lúcida dos frutos 
das tares (EC, v. Antimaternidade sadia). 
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60. Macrossomatologia. Indique a alternativa falsa quanto aos estudos do 
macrossoma idiota. I. O macrossoma idiota em estudo foi desativado em 1950. II. O ma-
crossoma idiota foi escolhido para fazer do soma tão somente instrumento de trabalho 
assistencial multidimensional. III. O macrossoma idiota indica a capacidade de emprego 
do predomínio do paracérebro sobre o cérebro e o cerebelo.  

R: I. O macrossoma idiota em estudo foi desativado em 1990 (EC, v. 
Macrossoma idiota). 

 
61. Megaconviviologia. Indique a alternativa falsa: I. A dessoma do Serenão 

pode causar algum efeito carencial no holopensene intrafísico onde viveu, por maior que 
tenha sido a prevenção empregada por ele. II. A extensa defasagem entre a formiga  
e você equivale ao abismo evolutivo entre você e o Serenão. III. Apenas os inter-
missivistas mais dedicados tiveram algum contato com Serenão.  

R: III. Todos intermissivistas tiveram algum contato com Serenão (LO, v. Sere-
não e Serenologia). 

 
62. Megaeuforizaciologia. O auge dos efeitos sadios da automegaeuforização  

é o contato com consciências mais evoluídas? 
R: Sim (LO, v. Automegaeuforização). 
 
63. Megalaboratoriologia. Assinale a opção incorreta: I. A atitude mais inteli-

gente é a escolha ou o ato de saber com quem e com o que viver. II. O bem-estar pessoal 
assenta-se em viver sem crises e com lazer prioritário. III. O equilíbrio de 1 homem pode 
manter holopensene homeostático de todo o grupo evolutivo. IV. Toda proéxis tem oca-
siões de pico máximo.  

R: II. O bem-estar pessoal não se assenta em viver sem crises e com lazer 
prioritário, mas em seriedade e ponderação cosmoética, evolutiva e prioritária (DAC, v. 
Megalaboratoriologia). 

 
64. Megalegadologia. Indique a alternativa falsa quanto ao legado deixado pelos 

Serenões para a Humanidade: I. Comunexes evoluídas dedicadas à interassistencialidade 
criadas durante os períodos intermissivos. II. Históricos, descobertas, invenções, 
neoverpons e neotécnicas inventadas pela conscin Serenona durante as vidas humanas. 
III. O aprimoramento das funções cerebrais do Homem Primata. IV. O corpus de 
conhecimentos multidimensionais da Conscienciologia.  

R: IV. Em toda a História Humana, nenhuma consciência, inclusive essas que 
você chama de Serenões, chegou a deixar o legado do corpus de conhecimentos multi-
dimensionais da Conscienciológia para a Humanidade. Olhe as suas responsabilidades 
pessoais no contexto desse empreendimento com os seus voluntários (Monja para Waldo 
Vieira)  (DAC, v. Legadologia e Megalegadologia). 

 
65. Megamutaciologia. Quais consciências conseguem fazer a megamutação 

consciencial? I. A megamutação consciencial é impossível. II. A partir da Desperticida-
de. III. A partir da Epiconscienciologia. IV. A partir da Evoluciologia. V. A partir da Se-
renologia.  

R: I. A megamutação consciencial é impossível. A evolução consciencial é gra-
dativa e de acordo com os autesforços lúcidos (DAC, Megamutaciologia). 

 
66. Ofiexologia. Indique a alternativa correta quanto à ordem natural do 

crescendo dos contatos evolutivos do ofiexista: I. 1. Centrais Extrafísicas. 2. Evoluciólo-
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gos. 3. Serenões. II. 1. Evoluciólogos. 2. Centrais Extrafísicas. 3. Serenões. III. 1. Sere-
nões. 2. Evoluciólogos. 3. Centrais Extrafísicas.  

R: I. 1. Centrais Extrafísicas. 2. Evoluciólogos. 3. Serenões (EC, v. Hipótese 
evolutiva). 

 
67. Paraconviviologia. Assinale os objetos de pesquisa relevantes da Paras-

sociologia: I. Centrais Extrafísicas (CEE; CEV; CEF). II. Curso Intermissivo. III. Identi-
dade extra ou paraidentidade intermissiva. IV. Maximecanismo Multidimensional Intera-
ssistencial. V. Parapsicoteca. VI. Sociexes. VII. Transmigraciologia Extrafísica (Extra-
terrestriologia). VIII. Todas as alternativas estão corretas.  

R: VIII. Todas as alternativas estão corretas (DAC, v. Extrafisicologia e Parasso-
ciologia). 

 
68. Paradireitologia. Em relação à irrenunciabilidade cosmoética da conscin 

lúcida, analise as seguintes condições básicas: 1. Vida. 2. Curso Intermissivo. 3. 
Proéxis. 4. Maternidade. 5. Paternidade. 6. Filiação. Indique a alternativa correta: I. 
São irrenunciáveis as condições 1, 2, 3 e 4. II. São irrenunciáveis as condições 1, 3,  
5 e 6. III. São irrenunciáveis as condições 2, 3, 4 e 6. IV. São irrenunciáveis as 
condições 2, 4, 5 e 6. V. Todas as condições são irrenunciáveis.  

R: V. Todas as condições são irrenunciáveis (EC, v. Irrenunciabilidade). 
 
69. Paradoxologia. Indique a alternativa falsa: I. Inexiste conscin serenona que 

não tenha sido boa atriz ou bom ator. II. Onde há Serenão, há incompreensão ao derredor 
e a responsabilidade de tal fato não é dele. III. Onde há Serenões sobrevêm tragédias não 
previstas por eles. IV. Os Serenões são públicos em certas comunexes avançadas. V. Um 
dia, os Serenões vão sair do anonimato evolutivo.  

R: III. Em função da interassistencialidade, onde há Serenões sobrevêm as ocor-
rências de tragédias já previstas por eles (LO, v. Serenão, v. Serenões). 

 
70. Paramatematicologia. Assinale a alternativa incorreta quanto ao dia 

matemático: I. Independe das energias conscienciais (ECs) da conscin. II. Pode ser indí-
cio de comemorações extrafísicas de datas felizes de retrovidas. III. O ideal é quando  
o dia matemático incentiva, desencadeia e mantém o ciclo proexológico evolutivo. IV. Os 
grandes fatores positivos da vida confluem sincronicamente e tudo tende a dar mais 
certo.  

R: I. Ocorre a partir das ECs do holopensene da conscin lúcida  (EC, v. Dia 
Matemático).  

 
71. Parapacienciologia. Serenões dão cursos extrafísicos sobre a parapaciência 

interassistencial. Até qual nível evolutivo existem alunos em tais cursos? I. Despertos. II. 
Epicons. III. Evoluciólogos.  

R: III. Evoluciólogos (DAC, Pacienciologia). 
 
72. Parapatologia. Assinale o elemento sem afinidade com as dimensões 

extrafísicas patológicas da paratroposfera terrestre: I. O holocurrículo anticosmoético. II. 
O megatrafar pessoal. III. Os bondes extrafísicos. IV. Os idiotismos culturais. V. Os 
monoideísmos anacrônicos.  

R: III. Os bondes extrafísicos (EC, v. Baratrosfera e Bonde Extrafísico). 
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73. Paraprofilaxiologia. Quanto à Epidemioprofilaxia, assinale a alternativa 
incorreta: I. A conscin convive com microorganismos, na maioria simbiontes: há cerca de 
100 trilhões de bactérias, correspondendo a aproximadamente 1 kg do peso do corpo 
humano. II. A contínua interação homem-animais em condições higiênicas precárias 
associada ao grande poder de mutação dos microorganismos torna a Humanidade 
altamente vulnerável a novas pandemias. III. A principal medida profilática universal 
anticontágio é a lavagem adequada das mãos com água e sabão urbi et orbi. IV. A Epi-
demioprofilaxia é o conjunto de medidas higiênicas pessoais e grupais objetivando a pre-
venção dos contágios microbianos, surtos infecciosos e epidemias em geral. V. Inexiste 
epidemioprofilaxia doentia.  

R: V. Existe epidemioprofilaxia doentia (EC, v. Epidemioprofilaxia). 
 
74. Parapsicopatologia. Qual verbete da EC define a anomalia comportamental 

assimilada e fortalecida pela repetição ou fixação de conceitos, conhecimentos, valores, 
hábitos e atividades evidenciando vício, deformação moral ou perturbação intracons-
ciencial em consequência de contingenciamento genético, paragenético e heranças 
culturais? I. Autômato humano. II. Paraetologia. III. Redutor do autodiscernimento. IV. 
Tara cultural.  

R: IV. Tara cultural (EC, v. Tara Cultural, Redutor do autodiscernimento, 
Paraetologia e Autômato humano). 

 
75. Pararreurbanizaciologia. A Reurbexologia Terrestre, atualmente em 

andamento, objetiva ____________, ao máximo, os ____________ sombrios ou 
tenebrosos da extrafisicalidade e, também, como consequência, os pardieiros e locais 
degradados correspondentes da ____________. Selecione a alternativa capaz de 
completar corretamente as lacunas: I. Ampliar; paralocais; dimensão respiratória. II. 
Eliminar; parapardieiros; intrafisicalidade. III. Reciclar; trafares; Baratrosfera. IV. 
Transmigrar; elementos; Socin.  

R: II. Eliminar; parapardieiros; intrafisicalidade (DAC, v. Antiparapardieiro-
logia). 

 
76. Parassociologia. Assinale o princípio incoerente com a Parassociologia: I. 

As multirrelações interpessoais, grupais e coletivas são compulsórias e inevitáveis. II. 
Ninguém evolui sozinho, regra taxativa apesar de existirem exceções. III. O Pan-
Judaísmo será a última etapa a ser conquistada pela Pararreurbanologia Terrestre por ser 
a tradição mais antiga e enraizada na História Humana. IV. O paracírculo de 
paramizades é mais importante em relação ao importante círculo de amizades.  

R: II. Ninguém evolui sozinho, regra taxativa sem exceção (LO, v. Pararreur-
banologia, Parassociologia, Reconciliação). 

 
77. Parassociologia. Qual das seguintes neoprovíncias culturais da 

Conscienciologia é requisito essencial para a paraaculturação? I. A autovivência do 
estado vibracional (EV). II. A autovivência teática da condição da desperticidade. III. A 
busca da consecução pessoal da programação existencial (proéxis). IV. A condição da 
projetabilidade lúcida (PL). V. A vivência do holorgasmo.  

R: IV. A condição da projetabilidade lúcida (PL) (EC, v. Neoprovíncia cultural  
e Paraaculturação).  

 
78. Parassociologia. Sobre a Baratrosfera, assinale a alternativa incorreta: I.  

 O emprego teático das técnicas conscienciológicas auxiliam na remissão da Síndrome de 
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Abstinência da Baratrosfera (SAB). II. O estudo da Conscienciologia garante à conscin a 
libertar-se, em definitivo, do estágio em Baratrosfera após a próxima dessoma. III. É de 
onde derivam as retrocognições pesadelares de autovivências extrafísicas. IV. É parapro-
cedência comum da maioria das conscins por séculos, intermissões e vidas sucessivas.   

R: II. As técnicas da Conscienciologia objetivam ajudar a conscin vulgar, quando 
interessada, a se libertar, em definitivo, do estágio na Baratrosfera após a próxima 
dessoma (EC, v. Baratrosfera, Síndrome da abstinência da Baratrosfera). 

 
79. Pensenologia. Existe ideia homeostática sem lógica? 
R: Não existe ideia homeostática sem lógica (LO, v. Homeostase). 
 
80. Pensenologia. Qual alternativa não reflete o rigor racionalístico na 

pensenidade? I. Fortalece o hábito da autopensenização precisa. II. Induz a raciona-
lidade pesquisística cosmoética. III. Promove a inflexibilidade pensênica. IV. Propicia 
autopensenes disciplinados.  

R: III. O antagonismo rigor racionalístico / inflexibilidade ideológica e o para-
doxo heurístico rigor racionalístico–flexibilidade intelectiva (EC, v. Rigor raciona-
lístico). 

 
81. Politicologia. Os líderes políticos nos governos humanos recebem 

monitoramento extrafísico, além dos próprios méritos pessoais, em razão do exercício da 
função pública. Contudo, as consciexes monitoras nem sempre conseguem inspirar esses 
líderes. A afirmação é verdadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (EC, v. Monitoramento consciencial). 
 
82. Pós-Serenologia. Qual pensene melhor completa, logicamente, o trinômio 

Serenão-CL-____________? I. Benignopensene. II. Evoluciopensene. III. Fitopensene. 
IV. Primopensene.  

R: IV. Primopensene (DAC, Pós-Serenologia). 
 
83. Priorologia. A conscin deve eliminar tudo sem utilidade prioritária à vida 

e à consecução da proéxis. Indique a alternativa contrária ao conceito de antiutilitário: 
I. O dolce far niente. II. O hollow profile pessoal. III. O modus faciendi evolutivo. IV. 
O modus vivendi errôneo. V. O nonsense evolutivo.  

R: III. O modus faciendi evolutivo (EC, v. Antiutilitário). 
 
84. Proexologia. O anacronismo deve ser ____________, pois é agente gerador 

de ____________ capazes de incrementar o ____________. Complete corretamente as 
lacunas: I. Compartilhado; interrelações; incompléxis. II. Evitado; automimeses, incom-
pléxis. III. Superado; recins; compléxis. IV. Vivenciado; neossinapses; paracérebro.  

R: II. Evitado; automimeses, incompléxis (EC, v. Anacronismo). 
 
85. Profilaxiologia. Qual técnica é considerada a menina dos olhos dos 

Serenões? I. Detalhismologia. II. Enciclopediologia. III. Invexologia. IV. Recexologia.  
R: III. Invexologia (DAC, Invexoprofilaxiologia). 
 
86. Pseudoderrogaciologia. Indique as 3 alternativas verdadeiras quanto ao 

estudo do fenômeno agênere pela Conscienciologia: I. A derrogação das leis intrafísicas, 
próprias dos Serenões e do fenômeno agênere, incita a questão: alguns agêneres seriam 
Serenões? II. A evolução parapsíquica da Humanidade na Terra tende a aumentar a inci-
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dência das aparições dos agêneres. III. Allan Kardec propôs o termo agênere no Século 
XIX. IV. O fenômeno agênere é causado pela derrogação das leis físicas por uma 
conscin. V. Os agêneres são gerados pelos mecanismos fisiológicos da Genética 
Humana.  

R: I. A derrogação das leis intrafísicas, próprias dos Serenões e do fenômeno 
agênere, incita a questão: alguns agêneres seriam Serenões?; II. A evolução parapsíquica 
da Humanidade na Terra deve aumentar a incidência das aparições dos agêneres; e III. 
Allan Kardec propôs o termo agênere no Século XIX (EC, v. Agênere). 

 
87. Psicossomatologia. Qual o traço comum entre os estados de ataraxia e eu-

timia: I. Alegria. II. Apatia. III. Desassossego. IV. Euforin. V. Imperturbabilidade. 
R:  V. Imperturbabilidade (EC, v. Ataraxia e v. Eutimia, PGC 2017). 
 
88. Recexologia. Assinale a alternativa falsa sobre os hábitos: I. As recexes  

e recins acontecem mesmo sem a substituição dos hábitos pessoais. II. Não existem 
mutações abruptas de hábitos. III. Quanto mais profunda seja a recéxis, mais abala os 
hábitos pessoais, mesmo os sadios. IV. Todo novo hábito exige tempo de adaptação 
pessoal.  

R: I. As reciclagens, tanto existenciais quanto intraconscienciais, somente 
acontecem com a substituição dos hábitos pessoais (DAC, v. Mega-Habitologia). 

 
89. Recexologia. Inexiste reciclagem prazerosa. O megapensene trivocabular  

é verdadeiro ou falso? 
R: Falso (EC, v. Reciclagem prazerosa). 
 
90. Refutaciologia. O posicionamento opositivo de determinada consciência 

contra alguém, algo ou alguma instituição pode ser sadio ou doentio, dependendo do 
contexto. Indique o posicionamento sadio: I. Colocar em posição mais importante  
a imagem de conscin quando comparada à ideia da libertação consciencial e multidi-
mensional. II. Defender ideias fazendo média ou ocultando informações antipáticas ao 
contexto da Socin. III. Levar às últimas consequências cosmoéticas, 
multidimensionais, o próprio enfoque da verpon. IV. Permanecer escrava das 
repetições indesejáveis ou automimeses já dispensáveis.  

R. III. Levar às últimas consequências cosmoéticas, multidimensionais, o pró-
prio enfoque da verpon (EC, v. Antagonismo conscienciológico). 

 
91. Reurbanizaciologia. Como efeito imediato das reurbanizações e reciclagens 

extrafísicas, deparamos com o desaparecimento, em número maior, nesta dimensão 
humana, de consréus geradoras de conflitos fulcrais na Socin. A afirmação é verdadeira 
ou falsa?  

R: Falsa. Como efeito das reurbanizações e reciclagens extrafísicas, deparamos 
com o aparecimento, em  número maior, nesta dimensão humana, de consréus geradoras 
de conflitos fulcrais na Socin, ainda patológica, do Terceiro Milênio (DAC, v. 
Antiparapardieirologia). 

 
92. Reurbexologia. Não constitui exemplo de inclusão parassocial atinente aos 

trabalhos de interassistência das reurbanizações extrafísicas: I. A docência conscien-
ciológica itinerante. II. O autorado holocármico. III. O binômio Conscienciometria-Cons-
ciencioterapia. IV. O pararrastão. V. O tenepessismo.  

R: IV. O pararrastão (EC, v. Inclusão Parassocial e Pararrastão). 
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93. Serenologia. Indique a alternativa falsa: I. A ectoplasmia do Serenão 

consciex é menos potente do que quando vive na condição de conscin. II. Nem todos os 
evoluciólogos e Serenões possuem autoidentidade extra. III. O Serenão não necessita 
mais constituir ofiex. IV. Para se alcançar a Serenologia é preciso conhecer a realidade 
de outros planetas.  

R: III. O Serenão ainda possui ofiex, quando necessário (LO, v. Serenismo, v. 
Serenologia). 

 
94. Serenologia. Indique a alternativa falsa: I. Há megassediadores potentes, 

mas os Serenões são invencíveis. II. O homem mais obscuro pode ser, na verdade, 
Serenão. III. Os conhecimentos do Homo sapiens serenissimus servem apenas para o pla-
neta no qual se tornou Serenão. IV. Quando o Serenão deixa a Terra, é porque conhece 
tudo por aqui.  

R: III. Os conhecimentos do Homo sapiens serenissimus servem para qualquer 
planeta, por isso vai trabalhar com as galáxias, na condição de CL (DAC, v. 
Autoortobenignopensenologia). 

 
95. Serenologia. Indique a alternativa verdadeira quanto à Pré-Consciex Livre: I. 

A Pré-Consciex Livre não ressoma mais em vidas humanas. II. Antes de ressomar o se-
renão reurbanizador já era Pré-Consciex Livre. III. Todo serenão é Pré-Consciex Livre.  

R: I. A Pré-Consciex Livre não ressoma mais em vidas humanas (EC, v. Pré-
Consciex Livre). 

 
96. Sociexologia. Indique a alternativa exemplo de comunex: I. Central 

Extrafísica. II. Interlúdio. III. Pandeiro. IV. Parapsicoteca. V. Ofiex.  
R: II. Interlúdio (EC, v. Ação extrafísica). 
 
97. Sociologia. A conciliação dos interesses pessoais em prol do interesse 

evolutivo maior, grupal e coletivo, em holopensene megaproexológico, refere-se a  qual 
dos seguintes verbetes da EC? I. Autovinculação cognopolitana. II. Cidadania 
multidimensional. III. Interação CCCI-Socin. IV. Neoprovíncia cultural.  

R: I. Autovinculação cognopolitana (EC, v. Autovinculação Cognopolitana). 
 
98. Transmigraciologia. Indique a alternativa falsa: I. A consciência insistente 

na vivência na condição de Cro-magnon, em pleno Século XXI, volta a ser Cro-magnon 
no holopensene de outro planeta menos evoluído. II. A transmigração com caráter de 
residência pode ser mudança evoluída voluntária de Serenão, por exemplo, ou, ao 
contrário, imposta pelos saldos holocármicos negativos de consréus transmigráveis. III. A 
transmigração interplanetária de consciexes egressas de outros planetas, com caráter de 
residência, explicam, em parte, do lado extrafísico, o fenômeno da explosão demográfica 
terrestre. IV. Os ciclos de extinção da vida intrafísica não correspondem aos das 
transmigrações interplanetárias extrafísicas.  

R: IV. Os ciclos de extinção da vida intrafísica correspondem às  transmigrações 
interplanetárias extrafísicas (EC, v. Transmigraciologia Extrafísica). 

 
99. Vigilanciologia. Assinale a alternativa correta: I. A discrição é componente 

fundamental da Autovigilanciologia. II. Autovigilância significa criação de bons hábitos 
dentro das rotinas úteis. III. A Vigilanciologia começa pela Homeostaticologia, ou seja, 
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pela saúde da pessoa. IV. Não há manutenção da saúde pessoal sem boa dieta. V. Todas 
as alternativas estão corretas. 

R: V. Todas as alternativas estão corretas (DAC, v. Vigilanciologia). 
 
100. Voliciologia. ____________ é a ação, reação, determinação e deliberação 

da conscin lúcida a respeito das manifestações mais relevantes na vida humana, 
notadamente na consecução da proéxis. Complete a lacuna: I. Ajuizamento pessoal. II. 
Atitude irretocável. III. Autesforço convergente. IV. Autoconsciencialidade ascenden-
te. V. Autorresolução.  

R: V. Autorresolução (EC, v. Autorresolução). 


