
FÚRIAS

1       Se não se lembrar dos seus números de identificação, tanto melhor, pode colocar um qualquer número 
da sua preferência  ex: 7 raiz quadrada, 13 a dividir por 1200, 49 x um milhão e dois terços...

2       Preencha apenas se desejar receber informação sobre os nossos produtos furiosos e respectivos 
bálsamos, como receitas e elixires para fazer em casa.

3       Não é necessário, mas precisamos muito de o irritar.

QUESTIONÁRIO PARA LOCALIZAÇÃO DE FÚRIAS

Se deseja estar furioso mais vezes, enfurecer-se com mais facilidade, ou, simplesmente, 
compreender melhor a sua fúria, por favor, leia atentamente toda a informação adicional e 
os preceitos para um correto autodiagnóstico:

Os seus dados:

● Nome de família que gostaria de ter

● Idade que sente ter (dd/mm/yyyy)

● Idade que teria se não tivesse esta (dd/mm/yyyy )

● Números de que gosta e que não constem no seu documento de identificação (1)

(cartão de cidadão, cartão da escola, de sócio, etc.)

● Contacto telefónico (2)

● Contacto de email (2)

● Confirme de novo o seu e-mail, o seu número de telefone e o número do seu
documento de identificação (3)

● Alcunha pela qual deseja ser chamado na consulta

● Nacionalidade



Os seus dados:

● escolha a data de entrada (dd/mm/yyyy)

● Escolha a data de saída (dd/mm/yyyy)

● Qual a sua morada preferida? (4)

Número da Porta   Bairro

Código postal Cidade

Concelho     País

Continente     Planeta

Galáxia      Outra

● Meio de transporte utilizado para chegar ao nosso consultório

Ar     Fios Telefone

Autocarro     Comboio Computador

Bicicleta     Skate Teletransporte

Boa-vontade     Outro

● Observações:

4       É só para lhe enviarmos um miminho.
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Nota : Este formulário deve ser preenchido por todas as pessoas ...

... que já sentiram uma…

1 -  pequena fúria

2 - fúria média  

3 - grande fúria (visível ou invisível)

(pode escolher mais do que uma opção)

… e que tiveram de

1 - esconder a fúria

2 - reprimir a fúria

3 - fingir que não sentem fúria nenhuma

… ou que sentiram ainda a sua fúria misturada com

1 - tristeza

2 - melancolia

3 - dores de barriga

● Desenhe a sua fúria preferida, na cor que considerar mais horrível, aqui

● Código secreto para identificação da sua fúria(5)

● Confirmação do código secreto para identificação da sua  fúria
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5       Deve ter duas letras, um símbolo, um algarismo e uma parvoíce escrita pelo meio; não vale utilizar 
emojis, o nosso computador high tech não os lê)
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