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ERRATA 

 

Devido a lapsos no texto e organização de palavras que comprometem ao leitor a 

compreensão pretendida do discurso, adverte-se para as seguintes alterações a considerar na 

presente dissertação: 

 

- Na página 6, na 17ª e 18ª linhas, onde se lê "[...] da experiência e expectativa prévia [...]", 

deverá ler-se "[...] à da experiência e expecativa prévias [...]". 

 

- Na página 14, 9ª linha, onde se lê "puderem", deverá ler-se "poderem". No final do primeiro 

parágrafo, onde se lê “(referência)” deverá ler-se "(Hertwing & Todd, 2003)". 

 

- Na página 17, 8ª linha do primeiro parágrafo, onde se lê "sim", deverá ler-se "si". 

 

- Na página 20, na 4ª e 5ª linha, onde se lê "Os autores postulam os julgamentos absolutos 

[...]", deverá ler-se "Os autores postulam que os julgamentos absolutos [...]" 

 

- Nas páginas 20 (na 20ª linha) e 30 (na 9ª linha), onde se lê "privação" deverá ler-se 

"primação". 

 

- Na página 20, na 21ª e 22ª linhas, onde se lê "[...] a ancoragem poderá constituir um 

mecanismo aplicável ao teu contexto de estudo [...]", deverá ler-se "[...] a ancoragem poderá 

constituir um mecanismo aplicável ao contexto experimental do presente estudo[...]" 

 

- Na página 30, na 11ª e 12ª linhas, onde se lê "correlacionados", deverá ler-se "associados". 

 

- Na página 33, 8ª linha, onde se lê "geral mais geral", deverá ler-se "mais geral". 

 

- Na página 34, na 4ª linha a contar do fim, onde se lê "nanotecnologia aplicada ao contexto-

alvo", deverá ler-se "tecnologia aplicada ao contexto-alvo" 
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- Na página 36, na 2ª linha do segundo parágrafo da secção de "Resultados e Discussão", 

onde se lê "nanotecnologia especifica", deverá ler-se "tecnologia específica". 

 

- Na página 36, na 4ª linha a contar do fim, onde se lê "posterior", deverá ler-se "anterior". 

 

- Nas páginas 36 e 39, no ínicio dos "Resultados e Discussão" onde se lê "Será realizada uma 

análise factorial a dois factores com o intuito de obter uma representação bidimensional [...]", 

deverá ler-se "Será realizada uma análise factorial, de onde se espera obter os dois factores 

identificados em investigações anteriores numa representação bidimensional [...]". 

 

- Na página 41, 5ª e 4ª linhas a contar do fim do primeiro parágrafo, onde se lê " na medida a 

atitude", deverá ler-se "na medida em que a atitude". 

 

- Nã página 43, 1ª linha, não deverá ser considerada a seguinte frase: "O factor ameaça e o 

factor desconhecimento (Slovic et al., 1984).". 

 

- Na página 45, 12ª linha, onde se lê "sobrestimarão", deverá ler-se "sobrestimação". Na 13ª 

linha do segundo parágrafo, onde se lê "concretas", deverá ler-se "concreta". 

 

- Na página 49, deverá ser incluida para nas referências bibliográficas, em segundo lugar, a 

seguinte referência: 

Hertwig, R. & Todd, P. (2003). More is not always better: The benefits of cognitive 

limits. In D. Hardman and L. Macchi (Eds.), Thinking: Psychological perspectives on 

reasoning, judgment and decision making (pp. 213-231). Chichester, UK: Wiley. 


