
1. Regista os nomes dos autores abaixo indicados de acordo com a norma APA: 

(1º regista-se o último apelido do autor e, depois de uma vírgula, as iniciais dos outros nomes) 

 

Exemplos:  

   Matilde Rosa Araújo    

 

   Luís de Camões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ordena alfabeticamente (pelo último apelido) os autores que referiste: 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Araújo, M. R. 

António Mota  

Isabel Minhós Martins  

José Jorge Letria  

Alice Vieira  

Álvaro Magalhães  

Margarida Fonseca Santos  

Ana Maria Magalhães  

Manuel António Pina  

Camões, L. de 

L i ter acias  na  escola:  for mar  os  parce iros  da bib l ioteca  

Tema: Respeitar os direitos de autor | 1.º ceb  

Ficha de Trabalho B1 



1. Assinala na ficha técnica, com o número respetivo , os seguintes dados: 

1. Autor 

2. Ano de edição 

3. Título 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Regista os dados que retiraste na questão 1 

 

Autor: ____________________________________________________________________________ 

Ano de edição: _____________________________________________________________________ 

Título:____________________________________________________________________________ 

Local de edição (cidade):  ____________________________________________________________ 

Editora: __________________________________________________________________________ 

4. Local de edição (cidade) 

5. Editora 

Ficha técnica Capa 

L i ter acias  na  escola:  for mar  os  parce iros  da bib l ioteca  

Tema: Respeitar os direitos de autor | 1.º ceb 

Ficha de Trabalho B2 



Dados da Ficha Técnica: 

 

Autor: Anna Claybourne  

Ano de edição: 2014 

Título: A História dos Grandes Exploradores 

Local de edição (cidade):  Alfragide 

Editora: Texto Editores 

 

 

1. Regista os dados anteriores de acordo com a norma APA: 

O autor,  indicando primeiro  o último nome  e, depois de uma  vírgula,  a inicial  do(s) nome(s) pró-

prio(s) seguido de ponto final 

__________________________________________________________________________ 

O ano de edição entre parêntesis seguido de ponto final 

__________________________________________________________________________ 

O título do livro (sempre em itálico) seguido de ponto final 

__________________________________________________________________________ 

O local de edição seguido de dois pontos 

__________________________________________________________________________ 

A editora seguida de ponto final 

__________________________________________________________________________ 

2. Regista a referência completa de acordo com a norma APA: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

L i ter acias  na  escola:  for mar  os  parce iros  da bib l ioteca  

Tema: Respeitar os direitos de autor | 1.º ceb 

Ficha de Trabalho B3 

Autor. (ano). Título. Local de edição: Editora. 



 

 

 

 

 

 

 

1. Regista os dados do livro indicado: 

Autor: __________________________________________ 

Ano de edição: ___________________________________ 

Título:___________________________________________ 

________________________________________________ 

Número de edição: ________________________________ 

Local de edição (cidade):  ___________________________ 

Editora: _________________________________________ 

 

2. Faz a referência bibliográfica segundo as indicações: 

O autor, indicando o último nome e, depois de uma vírgula, a inicial do(s) nome(s) próprio(s) 

seguido de ponto final 

O ano de edição entre parêntesis seguido de ponto final 

O título do livro (sempre em itálico) seguido de ponto final 

O número de edição (se não for a 1.ª ed.) entre parêntesis seguido de ponto final 

O local de edição seguido de dois pontos 

A editora seguida de ponto final 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Exemplo: Autor. (ano). Título. (n.º ed.). Local de edição: Editora. 

L i ter acias  na  escola:  for mar  os  parce iros  da bib l ioteca  

Tema: Respeitar os direitos de autor | 1.º ceb 

Ficha de Trabalho B4 



L i ter acias  na  escola:  for mar  os  parce iros  da bib l ioteca  

Tema: Respeitar os direitos de autor | 1.º ceb 

Ficha de Trabalho B5 

1.  Vamos relembrar! Numa referências bibliográfica devem constar: 

1. Autor 

2. Ano de edição 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Regista os dados anteriores de acordo com as regras de elaboração de uma referência bibliográfica. 

O autor,  indicando primeiro  o último nome  e, depois de uma  vírgula,  a inicial  do(s) nome(s) pró-
prio(s) seguido de ponto final 

__________________________________________________________________________ 

O ano de edição entre parêntesis seguido de ponto final 

__________________________________________________________________________ 

O título do livro (sempre em itálico ou entre aspas) seguido de ponto final 

__________________________________________________________________________ 

O número de edição entre parêntesis (se não for a 1ª) seguido de ponto final 

__________________________________________________________________________ 

O local de edição seguido de dois pontos 

__________________________________________________________________________ 

A editora seguida de ponto final 

__________________________________________________________________________ 

3. Agora, ordena os dados na sequência correta, de acordo com a norma APA, e tal como os escre-
veste acima (vê o exemplo abaixo). 

__________________________________________________________________________________ 

3. Título 

4. Local de edição (cidade) 

Ficha técnica Capa 

Autor: Maria Alberta Menéres 

Título: Dez dedos dez segredos 

Editora: Lisboa Editora 

Data de edição: 2010 

Local de edição: Lisboa 

N.º da edição: 2.ª 

5. Editora 

Autor. (ano). Título. Local de edição: Editora. 


