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RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO DO MESTRADO EM PORTUGUÊS LÍNGUA 

SEGUNDA / LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

O HUMOR NAS AULAS DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 
CONTRIBUTOS PARA A SUA APRENDIZAGEM 

 
 

ÂNGELA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO 
 
 

 

 

p. 26, linha 1 – onde se lê “do que” deve ler-se “de que” 

p. 27, linhas 7-8 – onde se lê “mais valia” deve ler-se “mais-valia” 

p. 47, linha 17 – onde se lê “vai de encontro à” deve ler-se “vai ao encontro da” 

p. 49, linha 25 – onde se lê “conteúdos de tragam” deve ler-se “conteúdos que tragam” 

p. 54, linha 2 – onde se lê “do humor” deve ler-se “de o humor” 

p. 73, linha 7 do subcapítulo 3.1.2 – onde se lê “to de based” deve ler-se “to be based” 

p. 80, linha 1, após os textos a) e b) – onde se lê “partida à” deve ler-se “partida para a” 

p. 82, enunciado do exercício 2 – onde se lê “nem mencionar” deve ler-se “sem 

mencionar” 

p. 110, linha 5 do ponto “Típico homossexual com traços efeminados” – onde se lê 

“facto do” deve ler-se “facto de o” 

p. 111, linha 2 da terceira linha da coluna “O cantor de rap” – onde se lê “desta 

personagem” deve ler-se “de esta personagem” 

p. 113, linha 11 do ponto “O típico actor pornográfico” – onde se lê “facto deste tipo” 

deve ler-se “facto de este tipo” 
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