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ASSINVÉXIS 

6ª   PROVA   DE   INVEXOLOGIA 

16 DE JULHO DE 2019 

 
TERTULIANO(A):____________________________________________ 
 
De acordo com os conteúdos previstos e divulgados dos livros 700 Experimentos da 

Conscienciologia, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, Enciclopédia da Conscien-
ciologia e Inversão Existencial, responda por escrito as seguintes 50 questões ordenadas pela 
especialidade do tema: 

 
01.  Amparologia. Qual a principal conduta que possibilita o inversor existencial ter 

mais contato com os amparadores extrafísicos, amplamente exposta em diversos verbetes da En-
ciclopédia da Conscienciologia, inclusive explicitada no verbete amparabilidade inversora? 

A conduta de prestar assistência, indo de encontro à demanda dos assistidos.  
 
02.  Antecipaciologia. A condição da conscin intermissivista chegar sempre muito ante-

cipadamente em seus compromissos é exemplo de ansiedade consciencial? 
Não. 
 
03.  Assinvexologia. Considerando o verbete ASSINVÉXIS e o momento atual de desen-

volvimento e estruturação das atividades parapedagógicas e interassistenciais desta IC, em qual 
estágio a instituição se encontra neste momento: iniciante, intermediária ou veterana? 

Intermediária. 
 
04.  Assinvexologia. Sobre a ASSINVÉXIS, é incorreto afirmar: A) Foi fundada em 22 

de julho de 1999, a partir da organização dos grinvexes. B) Constitui iniciativa pioneira 
planetária, dedicada à pesquisa, debate, desenvolvimento e promoção da Invexologia. C) Trabalha 
com a renovação permanente da Conscienciologia através da assistência aos jovens 
intermissivistas. D) Um dos principais objetivos da instituição é a formação de neolíderes para 
projetos de vanguarda da CCCI. 

A. 
 
05.  Autoconsciencioterapia. Qual a causa do autoconflito invexológico? 
A falta de posicionamento cosmoético entre os valores do porão consciencial e do Curso 

Intermissivo. 
 
06.  Autodiscernimentologia. A assunção do whole pack invexológico implica, de ma-

neira indissociável e automática, na assunção do whole pack conscienciológico? 
Sim. 

 
07.  Autonomiologia. Sobre a escolha da carreira profissional na invéxis, indique as afir-

mativas corretas: A) A escolha profissional deve priorizar a assistência e a construção do pé-de-

meia financeiro. B) A mudança de carreira revela incoerência profissional invexológica. C) Agin-
do de modo cosmoético, inexiste profissão evitável ao inversor. D) A carreira reparativa tem rela-
ção com os trafares da conscin. E) A profissão constitui um meio para a execução da proéxis.  

A, D e E. 
 
08.  Autopriorologia. O início da docência tarística é exemplo de desestagnação do in-

termissivista básica, intermediária ou avançada? 
Básica. 
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09.  Conviviologia. É correto afirmar que o patamar evolutivo da conscin pode ser medi-

do através da qualidade de suas amizades? 
Sim. 
 

10.  Cosmovisiologia. Dê 5 exemplos práticos de como ampliar a cosmovisão do inver-
sor existencial. 

Viagens, cursos, leitura, interações com personalidades especializadas em determinado 
assunto, projeções lúcidas, visitas a museus e espaços de conhecimento, entre outros. 

 
11.  Desafiologia. A vivência da condição de triatleta consciencial constitui pré-requisito 

para o pentatlo duplista? 
Sim. 

 
12.  Desviaciologia. A tatuagem pode constituir um impeditivo da invéxis? Justifique. 
Sim, nos casos de envolvimento excessivo com a prática, por exemplo, o corpo fechado 

com tatoos demonstrando imaturidade, vaidade, ausência de profilaxia, falta de autocrítica e in-
coerência, gerando autestigma somático e comprometimento irreversível  para a conscin.  

 
13.  Desviaciologia. É possível realizar correção de rota proexológica e manter a aplica-

ção da invéxis? 
Sim, é o caso da retomada invexológica. 

 
14.  Desviologia. O exemplo da conscin de perfil academicista, que ao visitar Oxford se 

encanta emocionalmente com o local e se convence da prioridade em mudar para lá, criando falá-

cias-lógicas do ponto de vista evolutivo para justificar este movimento, retrata o conceito de qual 
verbete da Enciclopédia da Conscienciologia: canto da sereia, binomio invéxis-conscienciote-
rapia, capacidade ociosa proexológica, migração inversa proexológica ou viragem intermissiva? 

Canto da sereia. 
 
15.  Discernimentologia. Qual das seguintes inversões conscienciais é desenvolvida  

a partir da prática assídua do inversor existencial em dinâmica parapsíquica: inversão assistencial, 
inversão da maturidade ou inversão energética? 

Todas. 
 

16.  Duplologia. A partir do exposto no verbete parceiro ideal, da Enciclopédia da 

Conscienciologia, notadamente o jovem, rapaz ou moça, por exemplo, voluntário(a) da ASSIN-
VÉXIS ou de algum Grinvex, interessado em compor a dupla evolutiva para a atual existência hu-
mana, deve considerar qual perfil de parceiro ideal máximo: intermissivista, tenepessista, epicon 

lúcido, conscienciólogo ou ser desperto? 
Ser desperto. 

 
17.  Duplologia. Com relação ao duplismo invexológico, assinale as alternativas 

corretas: A) Deve ser composto necessariamente por dois aplicantes da invéxis de gêneros dife-
rentes. B) Possui a publicação da gescon a 2 enquanto pré-requisito. C) A assistência à família 

do(a) parceiro(a) depende da solicitação do(a) mesmo(a). D) Dispensa qualquer tipo de vínculo 
formal ou contratual, pautando-se única e exclusivamente pelo vínculo consciencial e proexológi-
co. E) Tem o materpensene duplista pautado na Invexologia.    

A e D. 
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18.  Evitaciologia. Entre as evitações da invéxis consta "caso de assédio - auto-obseca-
ção ou heteroassédio - prematuro, cronicificado, com início na puberdade". Dê 3 exemplos de 
condições impeditivas da aplicação da invéxis considerando esta evitação. 

Possessão maligna, tentativa de suicídio, autoflagelo ou automuliação, surto psiquiátri-
co grave.  

 
19.  Ginossomatologia. Quais dos conceitos a seguir, títulos de verbete da Enciclopédia 

da Conscienciologia, são pré-requisitos para iniciar a aplicação da invéxis ginossomática: para-
psiquismo ginossomático, infantilismo ginossomático, antimaternidade sadia, aborto humano 

provocado, conscin inversível ou autassunção da Invexologia? 
Antimaternidade sadia e conscin inversível. 
 

20.  Grinvexologia. Cite 2 exemplos de como propiciar cooperação intergrinvexes. 
Simpósio dos Grinvexes, Reunião Geral dos Grinvexes, entre outros. 
 
21.  Grinvexologia. Sobre o grinvex, é correto afirmar: A) Foi fundado em 1992, na 

cidade de Rio de Janeiro-RJ. B) Trata-se de um grupo, prioritariamente jovem, em que se desen-
volvem amizades evolutivas e debates relativos à invéxis. C) É necessariamente vinculado à As-
sociação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS) e ao Instituto Internacional de 
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC). D) Objetiva a produção de gescons com base na Invexo-

logia. 
A e D. 
  

22.  Grinvexometria. Cite 2 indicadores de situação homeostática do grinvex e 2 indica-
dores de condição nosográfica do grinvex. 

Homeostática: produção de gescons, participação na Semana da Invéxis, aglutinação de 
novos inversores, entre outros. 

Nosográfica: ausência de produções pelo grupo, atrasos nas reuniões, grupo mais de 
amizades do que de aplicantes da invéxis, entre outros. 

 
23.  Grupocarmalogia. A condição da conscin inversora existencial residir em país dife-

rente do grupo de inversores existenciais é caracterizada em qual dos seguintes verbetes: ilhamen-
to invexológico, adolescência irrefletida, antepassado de si mesmo, canto da sereia, conscin 
transcendente ou migração inversiva proexológica? 

Ilhamento invexológico. 
 
24. Holopensenologia. Cite um local onde é possível encontrar a prática exposta no ver-

bete cultura invexológica, publicado na Enciclopédia da Conscienciologia. 
Campus de Invexologia, grinvex, entre outros. 
 
25.  Intrafisicologia. A precocidade intermissivista pode auxiliar o inversor existencial 

na identificação do megafoco interassistencial? Justifique. 
Sim, pois pode indicar a singularidade pessoal que irá assistir de modo diferenciado o 

grupo evolutivo. 
 
26.  Intrafisicologia. No contexto da invéxis, a saída da casa dos pais é tema nosológico, 

neutro ou homeostático? 
Neutro. 

 
27.  Invexologia. A aplicação da invéxis pode ser iniciada pela conscin com autoconflito 

invexológico?  
Sim. 
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28.  Invexologia. É possível vivenciar a invéxis sem evidenciar precocidade intermis-

sivista? 
Não. 
 

29.  Invexologia. O que caracteriza a megafocalização precoce? 
A dedicação de interesses centrada, desde a juventude, na programação existencial.  
 
30.  Invexologia. Os movimentos Childfree e No Kidding são convergentes com o con-

ceito de antimaternidade sadia debatido na inversão existencial? Justifique. 
Não, pois abordam a antimaternidade ainda direcionada ao processo egóico, sem fins 

assistenciais maiores. 
 
31.  Invexologia. Quais destas afirmações são corretas quanto aos fundamentos da 

invéxis: A) Um dos princípios da invéxis é a realização precoce de interassistência. B) O investi-
mento na carreira profissional possibilita a independência financeira. C) Sem disciplina e organi-
zação não há invéxis, sendo aspectos fundamentais para criação de hábitos sadios e rotinas uteis. 
D) O domínio da vida afetivo-sexual, através da constituição de dupla evolutiva, é ponto crítico 
na invéxis. 

Todas. 
 
32.  Invexologia. Qual dos seguintes verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia 

expõe a caracteristica essencial do inversor existencial: autocriticidade inversiva, assertividade 
invexogênica, escrita invexológica, jovem ectoplasta ou parapercepto inversivo? 

Autocriticidade inversiva. 
 
33.  Invexologia. Qual verbete retrata a condição pessoal na qual a jovem conscin lúcida 

aceita e encara integralmente, de maneira proativa, o pacote completo dos desafios propostos pela 
inversão existencial, sem manifestação de incertezas, dúvidas mortificadoras ou autoconflitos 
quanto às metas e procedimentos dessa técnica evolutiva? 

Whole pack invexológico. 
 
34.  Liberologia. Sobre o conceito de bilibertação inversora, é incorreto afirmar: A) 

Consiste no domínio das energias conscienciais (ECs) e na independência econômico-financeira 
(pé-de-meia). B) É passível de ser atingida somente a partir da meia-idade. C) Constitui tema neu-
tro da especialidade Invexologia. D) É uma condição indispensável para o inversor atingir a ver-

dadeira autonomia na execução da proéxis.  
B. 
 

35.  Liderologia. Qual verbete retrata a função administrativa, parapolítica e paradiplo-
mática do aplicante da técnica da invéxis, líder, exemplarista e responsável em aglutinar, acolher, 
integrar, mediar e assistir os demais integrantes do Grinvex, organizando e gerindo o trabalho 

grupal em torno da pesquisa invexológica, da produção de gescons e da convivialidade sadia: 
coordenação grinvexológica, força presencial inversora, iniciativa planetária pioneira, primeiro 
discernimento, conscin-fonte ou inversor veterano? 

Coordenação grinvexológica. 

 
36.  Multidimensiologia. Em qual dimensão ocorre a viragem intermissiva? 

Na dimensão extrafísica. 
 
37.  Multidimensiologia. O megaencontro crítico pode ocorrer na dimensão intrafísica, 

extrafísica ou em ambas? 
Ambas. 
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38.  Parapatologia. Caracterize a Síndrome do Canguru. 
É a manutenção da estadia na casa dos pais na fase da pós-adolescência ou adultidade, 

mesmo tendo autonomia financeira para morar sozinho(a). 
 
39.  Parapatologia. Cite 1 exemplo de intermissivista inadaptado. 
O minidissidente ideológico, o academicista deixando em plano secundário o Paradig-

ma Consciencial, o promíscuo evitando a formação da dupla evolutiva, o ganancioso objetivando 
a independência financeira enquanto deixa de lado a própria proéxis, entre outros. 

 
40.  Parapatologia. Sobre o porão consciencial, é incorreto afirmar: A) É impeditivo 

para início da aplicação da invéxis. B) Após os 26 anos, sua manifestação é definitivamente pato-
lógica. C) Advém dos traços-fardos multimilenares mais primitivos da consciência. D) É mais co-

mum da fase infantil até o fim da puberdade. E) Um porão consciencial grande evidencia uma 
proéxis menor. F) A vivência da inversão existencial elimina mais cedo o porão consciencial.   

A e E. 

 
41.  Paratecnologia. Cite 5 diferenças entre a invéxis e a recéxis. 
Profilaxia versus terapêutica, planejamento prévio versus reperspectivação posterior, 

antecipação versus correção de rota tardia, precocidade aproveitada versus precocidade 
desperdiçada, escolha autodiscernida versus condição autoimposta, entre outras.    

 
42.  Perfilologia. Dos perfis de conscins a seguir, títulos de verbetes da Enciclopédia da 

Conscienciologia, qual deles não pode ser aplicante da invéxis: conscin-fonte, conscin transcen-
dente, conscin centenária ou conscin anoréxica?  

Conscin anoréxica. 
 

43.  Perfilologia. Qual das condições a seguir, títulos de verbetes da Enciclopédia da 

Conscienciologia, exige ao menos duas décadas de vivência contínua: autoexclusivismo inversivo, 
bilibertação inversora, megacompléxis, inversor veterano ou fixação no rentável?   

Inversor veterano. 

 
44.  Proexologia. Cite 5 desafios objetivos, prioritários e exequíveis na fase executiva da 

proéxis, inerentes a todo praticante da técnica da invéxis. 

Desperticidade, megagescon, projetabilidade, iscagem lúcida, compléxis, entre outros. 

 
45.  Proexologia. Qual conceito, título de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, 

exemplifica a abordagem acurada do jovem inversor existencial quanto ao entrosamento do corpo 
humano com a consecução satisfatória da proéxis: autoidentificação somática, leviandade somáti-

ca, proexometria pré-executiva ou preparação proexológica? 
Autoidentificação somática. 
 

46.  Proexologia. É possível aplicar corretamente a invéxis e não atingir o compléxis? 
Não. 
 

47.  Seriexologia. A condição da conscin inglesa, herdeira atual de castelo – na verdade 
construído por si mesmo em vida anterior, há séculos –, e hoje abrindo o castelo para visitações 
pagas dos turistas, expediente e garantia da própria sobrevivência econômico-financeira, é exem-

plo de qual conceito da Conscienciologia, antítese da invéxis? 
Antepassado de si mesmo. 
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48.  Somatologia. Quais destes esportes são considerados esportes radicais: arvorismo, 
downhill, jet ski, mergulho, paraquedismo ou surfe? 

Todos. 
 
49.  Teaticologia. Qual título de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia é definido 

pela qualidade ou efeito das realizações cosmoéticas da conscin, homem ou mulher, imprimindo 
eficiência teática na aplicação da técnica da inversão existencial (invéxis), com emprego da auto-

criticidade, autesforço e maxiplanejamento: coerência invexológica, eficácia invexológica, exem-
plarismo invexológico ou antidispersão invexológica? 

Eficácia invexológica. 

 
50.  Tenepessologia. Sobre o início da tenepes pelo inversor, é correto afirmar: A) O ex-

trapolacionismo pré-tenepessista compõe o sinal verde dos amparadores extrafísicos para início 

da tenepes pelo inversor. B) Pode ser considerado a primeira meta maior do maxiplanejamento in-
vexológico. C) Deve ser iniciada na fase preparatória para o êxito da invéxis. D) Possui a precoci-
dade enquanto diferencial do inversor, aumentando a possibilidade de atingir a condição de ofie-

xista após décadas de prática tenepessológica. 
B e D. 
  


