
(Equipamento Básico para Sobreviver ao Exame de Paleontologia)

Crachá de veterano/a
para depois do exame, para impressionar 

caloira/o. Assim do tipo:”Queres sobreviver

à Paleo? Pergunta-me como!”

Penteado Paleo-
-Pós-Traumático... 

Um dos inúmeros fósseis do género artificial 
"Naotivetempodever" que povoam os piores

pesadelos do aluno/a de Paleo 

Cábulas 
( )

Microcábulas

Em WinWord caixa 4 e

 impressão laser
.

Sebenta, apontamentos, etc.

Atenção, uso interdito no exame!

Megacábulas

Óculos de realidade virtual
com a sebenta paleo digitalizada.
Alternativa: óculos de carnaval, o
resultado é quase idêntico e são
mais divertidos...  

Óculos escuros
para passar pelas brazas sem dar

estrilho. Também dá um ar fixe, para
fazer conjunto com o té-lé-lé...

(Pode ser útil no caso de o/a colega
da frente ter “ideias luminosas”).

Saco de papel
para situações de 

hiperventilação resultantes
da leitura do enunciado.

 

Sais de amoníaco
para situações de perda
dos sentidos após a 
abertura da colecção
de exame...
 

Telemóvel normal
para colocar sobre a mesa. 
Não serve para nada, mas

dá estilo. Assim do tipo: 
“Estou à espera dum

telefonema da Cindy Crawford
a qualquer momento...” 

 

Cápsula de cianeto
sob a lapela, tipo espião, para

o caso de ser apanhado com cábulas
 

Caneta ou lápiz
do tipo “prestes a acabar”, para

ter pretexto  para se virar
para trás e tentar ver o que

o/a colega está a fazer

Telemóvel todo artilhado
com   kit mãos livres dissimulado 
ligado à linha Paleo-SOS 
de valor acrescentado. 
 Esquilinho/Ursinho da sorte

de preferência de peluche, para
criar ambiente positivo em
cima da mesa de exame
(opcional)
 

Megafone
para perguntar ao/à colega do fundo
da sala como se responde à pergunta 3c.

Martelo e bússola
para quê?! Que diacho! Afinal

são geólogos ou não são geólogos!?

Lupa de campo
alegadamente para observar os fósseis,
na realidade para tentar ler as microcábulas...
 

“Spray” insecticida, moluscida, trilobiticida, etc.
para o caso de algum dos exemplares ser um “fóssil-vivo”!
 

Relógio despertador
por razões óbvias!

Binóculos
para tentar ver o teste dos colegas.

Colete salva-vidas
para o caso de começar
“a meter água”
 

Maria
Bolachinhas integrais 
desidratadas e/ou barra
muesli super-energética
porque a hipo-glicémia
pode ser fatal num exame!

Garrafa de água (de marca!)
para empurrar para baixo as bola- 
chas (e, em caso de emergência, 
para engolir as cábulas...)
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Paleo Survivor
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Calculadora
electrónica
para converter o                em                  ... 

Microcâmara fotográfica
para mais tarde recordar... 
... os fósseis!
 

x3

Cafeteira “Expresso”
para se manter acordado/a

durante as 8 horas dos
turnos de exame!

Cérebro
”never leave home

without it!”
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Braço
direito ou esquerdo, tanto faz, pois
basta um deles para segurar na caneta!
 

Paleo
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