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CEAEC   –   TERTULIARIUM 

 

PROVA   GERAL   DE   CONSCIENCIOLOGIA 

 

GABARITO:   09 / DEZEMBRO / 2018 

 

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 por escrito as seguintes 100 questões, ordenadas 

pela especialidade do tema: 

 

01. Acolhimentologia. Após a técnica interassistencial do acolhimento-orien-

tação-encaminhamento, qual procedimento pode ser realizado até mesmo à distância em 

relação ao assistido?  

R: O follow-up ou acompanhamento (DAC, v. Acolhimentologia). 

 

02. Acolhimentologia. É possível o assistente ficar a favor dos assediadores? 

Justifique.  

R: Sim, com a intenção de melhorá-los (DAC, v. Acolhimentologia). 

 

03. Adaptaciologia. No contexto da postura conscienciológica correta: as afir-

mações permanecer coerente e mudar instantaneamente podem ser verdadeiras simulta-

neamente?  

R: Sim. Estar sempre pronto para permanecer coerente para o resto da vida e, ao 

mesmo tempo, mudar instantaneamente com reciclagem para melhor (EC, v. Postura 

Conscienciológica). 

 

04. Afetivologia.  É incorreto afirmar que os amparadores extrafísicos amam os 

amparandos quais mães e pais, sem superproteção?  

R: Não (EC, v. Amparador extrafísico). 

 

05. Amparologia. Indique a alternativa incorreta sobre amparadores:  

I. Não dão toda ECs que possuem porque podem causar desorientação mental no 

assistido. II. O toque dos amparadores extrafísicos se dá pela inspiração. III. Há número 

maior de amparadores comparando-se ao número de intermissivistas. IV. Os amparado-

res do CI tendem a usar paratrajes formais para evitar possível repúdio dos paraestu-

dantes, caso façam menção à etnia ou época intrafísica.  

R: III. Há número menor de amparadores comparando-se aos intermissivistas. 

(LO, v. Amparadores) 

 

06. Assistenciologia. Antes dos amparadores aparecerem, a iniciativa de promo-

ver a assistência precisa vir: do contingenciamento; da própria pessoa do assistente; da 

conscin assistida.  

R: Da própria pessoa do assistente (LO, v. Amparabilidade). 

 

07. Assistenciologia. O desenvolvimento da assistência energética intercons-

ciencial se faz sempre por intermédio de invasões holopensênicas mútuas, consentidas ou 

não, mas benignas. A afirmação é verdadeira ou falsa?  
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R: Verdadeira (EC, v. Holopensenologia). 

 

08. Assistenciologia. Pode o holopensene mais hígido ser constrangedor para  

a conscin assistível?  

R: Sim, em virtude dos autoconflitos (LO, v. Holopensene). 

 

09. Assistenciologia. Qual conceito, título de verbete, denomina a condição da 

consciência dedicada a prestar serviço assistencial, por vontade própria, a partir de bases 

extrafísicas ou parapsíquicas: conscienciólogo, base da Conscienciologia, paravolun-

tariado ou voluntário da Conscienciologia?  

R: Paravoluntariado (v. Paravoluntariado). 

 

10. Atenciologia. A vivência da atenção dividida é pré-requisito da pangrafia?  

R: Sim. A pessoa só vivenciará a pangrafia com a atenção dividida, do contrário 

é igual a escrever sem as mãos. (DAC, v. Atenciologia). 

 

11. Atributologia. Complete a sentença. O parângulo é tema com predomínio 

das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à _____ 

____________________.  

R: Clarividência (EC, v. Parângulo). 

 

12. Autevoluciologia. O primeiro princípio evolutivo da Autopensenologia 

consiste em transformar o autopatopensene em ___________?  

R: Transformar o autopatopensene em autoortopensene (LO, v. 

Autopensenização). 

 

13. Autevoluciologia. Qual o tipo de interação multidimensional predominante 

no transe parapsíquico entre pitonisas da Grécia Antiga, santos da ICAR e médiuns do 

Espiritismo: conscin-assediador, conscin-evoluciólogo, conscin-guias amauróticos ou 

conscin-amparador extrafísico?  

R: Conscin-guias amauróticos (EC, v. Amparador extrafísico). 

 

14. Autexperimentologia. A partir da vivência de qual princípio se assenta  

a base da Conscienciologia?  

R: Princípio da descrença, a partir da autoconscientização multidimensional (EC, 

v. Base da Conscienciologia). 

 

15. Autoparaprofilaxiologia. Para quem o equilíbrio da conscin não é bom?  

R: Para o assediador (DAC, v. Maxiparaconscienciologia). 

 

16. Autopensenologia. Indique as afirmações verdadeiras sobre autopensenes:  

I. Você é verdadeira máquina de autopensenização incapaz de evitar pensenes 

irrefletidos. II. Todos os dias os autopensenes podem ser sintonizados com as 

Comunexes Evoluídas. III. Existem autopensenes impunes diante da Lei de Causa  

e Efeito. IV. Ortopensenes exigem autorreflexões.  

R: São verdadeiras as afirmações II e IV (LO, v. Autopensenes). 

 

17. Autopensenologia. Qual ação pensênica enfoca a ordenação lógica do auto-

pensene e, consequentemente, de todas as demais ações da consciência?  

R: Retilinearidade autopensênica (EC, v. Linearidade da autopensenização).  
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18. Benignologia. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).  I.  Toda conscin tem o 

lado bom, o minitrafor.  II. A tendência evolutiva da consciência é para o melhor e a 

megafraternidade.  III. O caráter de benignidade caracteriza o amparador humano a partir 

do período infantil.  IV. A malignidade autoconsciente não vigora na vivência da 

inteligên-cia evolutiva. 

R: Todas (EC, v. Benignidade). 

 

19. Bimemoriologia. As ideias multidimensionais e transcendentes são um 

desafio à concentração mental, atenção dividida e memória. Qual ação simples é indicada 

à superação deste desafio quanto à materialização das neoverpons?  

R: O registro escrito em folha de papel (DAC, v. Bimemoriologia). 

 

20. Cogniciologia. A afinidade cognitiva é sempre sadia?  

R: Não (v. Afinidade cognitiva). 

 

21. Coloquiologia. A expressão popular Primeiro a gente faz, depois a gente 

fala possui relação mais direta com qual especialidade da Conscienciologia, título de 

verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?  

R: Verbaciologia (EC, v. Verbaciologia). 

 

22. Comunexologia. Indique somente as alternativas verdadeiras: I. Na Comu-

nex Evoluída, não tem água nem fogo. II. A comunex mantenedora de defesa específica 

de etnia apresenta bases baratrosféricas. III.Quanto maior o número de consciexes na 

Comunex, menos evoluída ela é. IV. Para quem deseja ter acesso à Comunex Evoluída,  

o primeiro pedágio a pagar é a vivência da autotransafetividade. V. A comunex quando 

acolhe subumanos dessomados, ainda é primitiva ou até baratrosférica. VI. Inexistem 

paramáquinas nas comunexes muito evoluídas onde dominam os mentaissomas das 

consciexes.  

R: Todas (LO, v. Comunex). 

 

23. Conscienciocentrologia. Indique as categorias de consciência de interesse 

para quem pesquisa a Conscienciologia: completista existencial; inversor existencial; 

macrossômata; minidissidente; personalidade consecutiva; paracomatoso.  

R: Todos (EC, v. Categoria de consciência). 

 

24. Conscienciocentrologia. Nas sedes das Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs), com o holopensene mais harmonizado, as consciexes acompanhantes das conscins 

são assistidas e, em geral, encaminhadas. Assim, a chegada de megassediadores pode 

tornar-se perceptível por parte das conscins intermissivistas lúcidas. A afirmativa é ver-

dadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (LO, v. Holopensene).  

 

25. Conscienciocentrologia. Qual tipo de vínculo predomina nas instituições 

conscienciocêntricas, na família consanguínea e no círculo social de amizades?  

R: Vínculo consciencial (EC, v. Vínculo Consciencial).  

 

26. Conscienciologia. Qual a primeira imposição consciencial mais importante 

até em relação à indestrutibilidade da consciência?  

R: Autopensenidade (LO, v. Autopensenidade). 
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27. Conscienciometrologia. É possível vivenciar os princípios da Consciencio-

logia sem autocentramento consciencial?  

R: Não (EC, v. Autocentramento consciencial). 

 

28. Contingenciologia. Qual técnica conscienciológica mantem o holopensene 

harmonizado em temas controvertíveis e densos, limitando o número de fanáticos 

presentes?  

R: A técnica do estoque regulador de ouvintes (DAC, v. Contingenciologia). 

 

29. Conviviologia. A conscin mais sábia, no universo da Conviviologia, é aquela 

que busca agravantes para os trafares das pessoas e procura atenuantes para os próprios 

trafares. A afirmação a seguir é verdadeira ou falsa?  

R: Falsa (LO, v. Conviviologia). 

 

30. Conviviologia. Qual binômio deve ser vivenciado na convivência em contra-

posição à tolice de querer fazer média com a coletividade inteira?  

R: Binômio admiração-discordância (DAC, v. Holoconviviologia). 

 

31. Cosmoeticologia. A rigor, é correto afirmar a existência de amparo extrafí-

sico anticosmoético?  

R: Sim, pelo guia amaurótico (EC, v. Amparo extrafísico). 

 

32. Cosmoeticologia. Qual limite, título de verbete, estabelece linha de demar-

cação crítica até onde as manifestações da consciência se mantêm cosmoéticas?  

R: O limite da autopensenização (EC, v. Limite da autopensenização).  

 

33. Cosmovisiologia. Qual Central Extrafísica melhor representa o fluxo cósmi-

co intelectivo?  

R: Central extrafísica da verdade (EC, v. Central extrafísica da verdade). 

 

34. Criteriologia. A ajuda do amparador extrafísico de função é pautada pelo 

saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da consciência assistida. A afirmativa é ver-

dadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (LO, v. Amparador). 

 

35. Criteriologia. Os amparadores extrafísicos de função auxiliam, primeira-

mente: pelo mérito do assistente e depois pela qualidade do trabalho; ou pela qualidade 

do trabalho e, em seguida, pelo merecimento intrínseco do assistente?  

R: Pela qualidade do trabalho e, em seguida, pelo merecimento intrínseco do 

assistente (LO, v. Amparabilidade). 

 

36. Desafetologia. O heteroassédio é a causa básica dos maiores desafetos.  

A afirmação é verdadeira ou falsa?  

R: Falsa. O autassédio é causa básica (DAC, v. Autelencologia).  

 

37. Desafiologia. Indique a condição repentina, não habitual para executar deter-

minada ação desafiadora ou problemática esperando, há tempos, para ser resolvida: 

autopensenização analógica; autopredisposição extraordinária; indutor holopensênico; 

linearidade da autopenenização.  
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R: Autopredisposição extraordinária (EC, v. Autopredisposição extraordinária).  

 

38. Descrenciologia. Indique qual postura pesquisística ideal antecede a verpon 

autocomprovada: achismo; apriorismo; hipótese; senso comum.  

R: Hipótese (EC, v. Hipótese). 

 

39. Duplologia. Indique a(s) afirmação(ões) falsa(s). I. A consciex na intermis-

são é completa e individualizada, entretanto, mesmo extrafisicamente a dupla evolutiva  

é indispensável. II. O sexo torna geminada a vida da conscin de modo a se completar 

com outra. III. O duplismo existe para sustentar a vida humana e, ao mesmo tempo, 

estimular a fraternidade nos pré-serenões.  

R: Apenas a afirmação I é falsa (LO, v. Consciex). 

 

40. Duplologia. Qual resultado concreto caracteriza a condição do díptico evo-

lutivo?  

R: A escrita de obra libertária a dois pela dupla evolutiva (EC, v. Díptico 

evolutivo). 

 

41. Egocidiologia. Indique a única alternativa correta. I. As ideias libertárias são 

superiores à consciência isolada, mas são inferiores ao conjunto de consciências. II.  

A consciência isolada é superior às ideias libertárias, mas é inferior ao conjunto de 

consciências. III. As ideias libertárias são superiores ao conjunto de consciências e tam-

bém à consciência isolada. IV. O conjunto de consciências é superior às ideias libertárias.  

R: III. (EC, v. Megaverpon). 

 

42. Energossomatologia. Indique qual o primeiro cartão de visita energossomá-

tico da conscin lúcida, interassistencial, em favor dos compassageiros evolutivos: aperto 

de mão fraterno; tom de voz; olhar de fraternidade.  

R: O olhar de fraternidade (EC, v. Olhar de fraternidade). 

 

43. Escalologia. Os parafatos indicam a autopensenização analógica se firmando 

a partir de qual nível evolutivo?  

R: A partir do ser desperto (EC, v. Autopensenização analógica). 

 

44. Evoluciologia.  Na análise da Escala Evolutiva das Consciências, o animador 

consciencial, quem exemplifica a vida interassistencial, começa a atuar vigorosamente  

a partir de qual nível?  

R: A partir do tenepessista (EC, v. Animador consciencial). 

 

45. Evoluciologia. Criada simples e ignorante, a consciência aperfeiçoa o pró-

prio microuniverso consciencial por meio dos autesforços. Indique qual neologismo me-

lhor sintetiza a sentença anterior: Díptico evolutivo; Efeito da verpon; Paraconstructura; 

Transverpon.  

R: Paraconstructura (EC, v. Paraconstructura). 

 

46. Evoluciologia. De acordo com a Escala Evolutiva das Consciências, qual ní-

vel evolutivo mais avançado possível de se ter na condição de amparador pessoal?  

R.: Evoluciólogo ou Evolucióloga (EC, v. Amparo extrafísico). 

 



  

Prova Geral de Conscienciologia 

 

 

6 

47. Evoluciologia. Quais consciências apresentam indiscutível benignidade:  

o ser desperto, o evoluciólogo ou o Ser Serenão?  

R: Todos (EC, v. Benignidade). 

 

48. Exemplologia. Qual ambiente físico melhor representa o verponarium?  

R: Escritório pessoal (EC, v. Verponarium). 

 

49. Extrafisicologia.  Existem intervenções extrafísicas perceptíveis e impercep-

tíveis. É correto afirmar a diferença estar na capacidade de captação da informação tarís-

tica pela conscin amparanda?  

R: Sim (EC, v. Intervenção extrafísica). 

 

50. Fundamentologia. Como se denomina o pilar mestre ou o pensene predomi-

nante em qualquer holopensene?  

R: Materpensene (EC, v. Materpensene).  

 

51. Harmoniologia. Quais dos itens a seguir compõem conquistar prioritárias 

para se viver o estado intraconsciencial ideal de harmonia íntima: autodidatismo inin-

terrupto, autodiscernimento irrepreensível, auto-hiperacuidade contínua, autoimperturba-

bilidade reiterada, autoincorruptibilidade habitual, autopesquisa permanente ou autota-

quirritmia onipresente?  

R: Todas (DAC, v. Harmoniologia). 

 

52. Heuristicologia. Complete a sentença: quanto à originalidade, a única novi-

dade deste Planeta Terra, a rigor, é a ________________________________.  

R: Neologia; palavra nova; verpon (DAC, v. Neoverponologia). 

 

53. Heuristicologia. Complete as sentenças com as palavras seguir: vida; realis-

mo; verdade; momento; mentira. I. A pessoa nunca erra se falar a verdade escolhendo 

bem a forma e o _____________adequado. II. A verdade, mesmo a mais relativa, não 

deixa de ser_________________. III. A____________, mesmo a mais absoluta, jamais 

será verdade. IV. A verpon exige ____________________ em todas as abordagens. V.  

O que dificulta as pessoas a aceitarem as verpons é encaixar o conteúdo da verpon na 

própria________________, porque tal fato abala as estruturas das vivências pessoais.  

R: Momento; verdade; mentira; realismo; vida (LO, v. Verdade; v. Verdades). 

 

54. Heuristicologia. Em geral, qual parafenômeno antecede a geração instan-

tânea de alguma ideia nova, ou verpon?  

R: Inspiração extrafísica ou parapsíquica (EC, v. Eclosão criativa). 

 

55. Heuristicologia. Onde a verdade relativa de ponta é idioma universal?  

R: Comunexes evoluídas (LO, v. Verdade). 

 

56. Holochacrologia. O amparo extrafísico cosmoético é capaz de gerar ressacas 

energéticas na conscin?  

R: Não (EC, v. Amparo extrafísico). 

 

57. Holofilosofia. A verdade absoluta torna a verdade relativa a própria reali-

dade da vida. A afirmação é verdadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (EC, v. Efeito da verpon). 
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58. Holomemoriologia. Os xenopensenes, no âmbito da Parapatologia, têm rela-

ção direta com retropensenes, intrusões mnemônicas e paramnésias?  

R: Sim (EC, v. Xenopensene).  

 

59. Homeostaticologia.  Na relação com o amparador extrafísico há níveis de 

dependência interconsciencial. A afirmativa é Verdadeira ou Falsa?  

R: Falsa (EC, v. Amparo extrafisico). 

 

60. Homeostaticologia. Quanto mais hígido o holopensene, menos radical ele 

será do ponto de vista da racionalidade cosmoética. A afirmação é verdadeira ou falsa?  

R: Falsa (LO, v. Holopensene). 

 

61. Interassistenciologia.  Quais papéis são exemplos de atuações possíveis do 

amparador extrafísico: coepicon, coprojetor ou coterapeuta?  

R: Todos (EC, v. Amparador extrafísico). 

 

62 Interassistenciologia. Na Definologia do verbete Oportunidade de Ajudar 

inclui-se somente a tacon; a tares ou a tares e a tacon?  

R: A tares e a tacon (EC, v. Oportunidade de ajudar). 

 

63. Intermissiologia.  Qual a conscin mais predisposta a receber amparo extra-

físico ininterrupto: a conscin tenepessista veterana, com mais de 20 anos de tenepes ou  

a conscin desperta, tenepessista, ofiexista a caminho do teleguiamento autocrítico?  

R: A conscin desperta, tenepessista, ofiexista a caminho do teleguiamento 

autocrítico (EC, v. Amparo extrafísico). 

 

64. Intermissiologia. O que mais prejudica a rememoração dos cons magnos  

a exemplo do megavinco intermissivo?  

R: O restringimento intrafísico da própria ressoma bloqueando ou dificultando  

a recuperação dos cons magnos (DAC, v. Autoparamegavincologia). 

 

65. Intermissiologia. Qual característica mais comum do voluntário, homem ou 

mulher, da Conscienciologia, comprometido com a evolução cosmoética e assistencial?  

R: O fato de ser ex-aluno de Curso Intermissivo, pré-ressomático, recente (EC, v. 

Voluntário da Conscienciologia).  

 

66. Invexologia. Geralmente, nos casos de inversão existencial, o primeiro entro-

samento funcional da conscin na vida intrafísica, antes mesmo da composição com o du-

plista ou a duplista, é com o amparador extrafísico. A afirmativa é Verdadeira ou Falsa?  

R: Verdadeira (DAC, v Amparologia). 

 

67. Legadologia. Como se denomina a marca personalíssima da consciência,  

a cada momento evolutivo, por onde passa e se manifesta, sem exceção, em qualquer 

dimensão consciencial?  

R: Assinatura pensênica (EC, v. Assinatura pensênica). 

 

68. Lucidologia. É correto afirmar que o amparador tem extrema afinidade com 

o amparando, no nível de gemelidade de lucidez?  

R: Sim (DAC, v. Amparologia e Antimordomiologia). 
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69. Maxiproexologia. A radicação vitalícia na Cognópolis é conduta-padrão, 

evidenciando maior responsabilidade perante o Curso Intermissivo e a maxiproéxis.  

A afirmação é verdadeira ou falsa?  

R: Falsa, é conduta-exceção (EC, v. Radicação vitalícia na Cognópolis). 

 

70. Megarrevisiologia. Quais 3 técnicas fundamentam a minúcia, a repetição  

e a profundidade da Comunicologia Gráfica, facilitando a megarrevisão final e eviden-

ciando a maturidade mentalsomática do autor de obra Conscienciológica?  

R: As técnicas do detalhismo, da circularidade e da exaustividade (DAC, v. 

Megarrevisiologia).  

 

71. Megesconologia. Qual megagescon da maxiproéxis está disponível à parti-

cipação de qualquer pesquisador do paradigma consciencial, disponibilizando sólida obra 

de autorrevezamento grupal?  

R: A Enciclopédia da Conscienciologia (DAC, v. Megarrevisiologia).  

 

72. Neocogniciologia. Quando as leis da evolução consciencial passaram a exis-

tir na estrutura do Cosmos?  

R: Sempre existiram (DAC, v. Neoetologia). 

 

73. Neologia. Indique a quantidade de neologismos técnicos da Consciencio-

logia: 3.000 a 5.000; 5.000 a 10.000; 10.000 a 14.000; acima de 14.000.  

R: Acima de 14.000 (DAC, v. Neoconcepciologia). 

 

74. Ortopensenologia. Identificar e enfrentar o mal onde apareça constitui a re-

gra áurea da autopensenidade. Qual melhor modo de auxiliar tal enfrentamento: não 

desejando o mal para nenhuma consciência ou desejando o melhor para todos?  

R: Não desejar o mal para nenhuma consciência (LO, V. Autopensenidade). 

 

75. Paraconscienciologia. Em qual Século surgiram os primeiros paraconscien-

ciólogos na extrafisicalidade?  

R: No início do Século XXI (DAC, v. Paraconscienciologia). 

 

76. Parafisionomiologia.  A consciex amparadora geralmente se manifesta refle-

tindo a fisionomia do soma mais antigo ou mais recente?  

R: Mais recente (EC, v. Amparador extrafísico). 

 

77. Parageneticologia. Como se denomina o pensene correspondente à ideia 

inata, com o qual a consciência renasce na vida intrafísica em função da Paragenética?  

R: Genopensene (EC, v. Genopensene). 

 

78. Parassemiologia.  É possível identificar o amparo extrafisico sadio pela ava-

liação dos frutos sadios dos autodesempenhos da conscin?  

R: Sim (EC, v. Amparo extrafísico). 

 

79. Parepistemologia. Indique as 3 fontes básicas do conhecimento humano  

a partir da Parepistemologia: I. Matéria; energia e consciência. II. Extrafisicalidade, 

Intraconsciencialidade e Interconsciencialidade. III. Filosofia; Holofilosofia e Penseno-

logia.  
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R: II. Extrafisicalidade, Intraconsciencialidade e Interconsciencialidade (EC, v. 

Parepistemologia). 

 

80. Pedagiologia. Considerando a definição dos verbetes italicizados a seguir,  

o preço da verpon é pago antes ou depois da rendição à verpon?  

R: Depois (EC, v. Preço da verpon; v. Rendição à verpon). 

 

81. Pensenografologia. Quanto maior a autolucidez e a automemória da conscin, 

menor será a necessidade de fazer anotações. A afirmativa é verdadeira ou falsa?  

R: Falsa (LO, v. Pensenografia). 

 

82. Pesquisologia. A verpon motivadora é capaz de estimular a conscin estafada 

com os estudos ao retorno de qual atividade mais avançada?  

R: Pesquisas mais avançadas. (EC, v. Verpon motivadora). 

 

83. Principiologia. A vivência de qual princípio conscienciológico é a melhor 

forma de defesa da verpon?  

R: Princípio do exemplarismo pessoal (EC, v. Defesa da verpon). 

 

84. Proexologia.  O amparo extrafísico sadio é característica das maxiproéxis 

grupais. A afirmativa é Verdadeira ou Falsa?  

R: Verdadeira (EC, v. Amparo extrafísico). 

 

85. Proexologia. Como se denomina o ato de sair de algo menor, mais egóico, 

para algo maior dentro da consecução da proéxis, envolvendo a maxiproéxis grupal: 

subsunção proexológica, produmetria proexológica ou megaempreendimento conscien-

ciológico?  

R: Subsunção proexológica (DAC, v. Maxiproexologia e EC, v. Megaempreendi-

mento conscienciológico). 

 

86. Reencontrologia. O reencontro com alguém que serve de exemplo evolutivo 

para quem pesquisa é o maior achado pesquisístico para a conscin lúcida. A afirmação é 

verdadeira ou falsa?  

R: Verdadeira (DAC, v. Reencontrologia). 

 

87. Refutaciologia. Qual é o omnidesafio das tertúlias conscienciológicas?  

R: O convite ao debate (EC, v. Omnidesafio das tertúlias conscienciológicas). 

 

88. Relativologia. Onde toda verdade relativa de ponta, a rigor, já é antiquada?  

R: Comunexes evoluídas. (EC, v. Relatividade). 

 

89. Renovaciologia. Qual a unidade de medida da renovação consciencial, 

neofilia ou neoverpons?  

R: O neopensene (EC, v. Neopensene).  

 

90. Repeticiologia. Como se denomina o holopensene condicionado e capaz de 

manter a repetição de experiências humanas?  

R: Holopensene automimético (EC, v. Holopensenologia automimético).  
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91. Reurbexologia. Quais condições de parapreceptoria dos amparadores 

extrafísicos de função estão intensificadas no Terceiro Milênio, principalmente aos 

intermissivistas: invéxis, tenepes, ofiex ou da proéxis em geral?  

R: Todas (EC v. Parapreceptoria). 

 

92. Serenologia.  Existe limite no amparo extrafísico cosmoético?  

R: Sim (EC, v. Amparo extrafísico). 

 

93. Serenologia. Qual condição referente à lucidez intrafísica e extrafísica re-

presenta o maior equilíbrio evolutivo da consciência?  

R: Alcançar a mesma lucidez cosmoética na condição de consciex e de conscin 

(DAC, v. Arquiexistenciologia). 

 

94. Sinonimologia. Indique as sinonímias de Ortótes: I. Circumpensenização. II. 

Retilinearidade consciencial. III. Patopensenização. IV. Ortopensenização.  

R: II, retilinearidade consciencial, e IV, ortopensenização (EC, v. Ortótes).  

 

95. Tecnologia. Indique a técnica, título de verbete, capaz de tornar a conscin 

lúcida cada vez mais assistencial por meio da imitação do amparador ou amparadora 

extrafísica de função:  I. Amparofilia.  II. Função Amparadora. III. Convívio com ampa-

rador.  IV. Paraconexão.  

R: Alternativa II. Função Amparadora (EC, v. Função amparadora). 

 

96. Tenepessologia. Indique as alternativas corretas sobre a relação amparador-

tenepessista: I. A diferenciação entre o tenepessista e o amparador extrafísico é a manu-

tenção da recuperação dos cons magnos. II. Todo amparador extrafísico da tenepes e da 

ofiex tem relação com os assistidos. III. É mais fácil o tenepessista conhecer os assistidos 

e mais difícil conhecer o amparador da tenepes. IV. Há número igual de amparadores  

e de conscins tenepessistas.  

R: Alternativas I, II e IV. A alternativa III é incorreta porque é mais fácil co-

nhecer o amparador extrafísico de função da tenepes pela intimidade maior e o convívio 

mais frequente (LO, v. Amparador, v. Amparadores). 

 

97. Tenepessologia. Qual especialidade estuda o fenômeno do plugue inter-

consciencial entre amparador e praticante da tenepes: Interparacerebrologia, Energosso-

matologia, Parafenomenologia ou Predisposiciologia?  

R: Interparacerebrologia (DAC, v. Interparacerebrologia). 

 

98. Transcendenciologia. Quais linhas do conhecimento humano são trans-

cendidas pela megarrevelação racional?  

R: Todas (EC, v. Megarrevelação racional). 

 

99. Transverponologia. Indique quais itens são transverpons: I. Bonde extra-

físico. II. Centrais extrafísicas. III. Carma. IV. Transmigrações extrafísicas.  

R: I, II e IV (EC, v. Transverpon). 

 

100. Xenopensenologia. O xenopensene é qualificado pela __________ do 

emissor da pensenidade. Complemente a lacuna: I. Comunicabilidade. II. Eloquência. III. 

Intencionalidade. IV. Energia.  

R: Intencionalidade (EC, v. Xenopensene).  


