
1. Faz a referência bibliográfica dos livros apresentados, segundo as indicações: 

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 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 
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1. Numa referência bibliográfica quando o documento não tem autor explícito a entrada é feita 

pelo: 

Nome da instituição 

Título 

Nome da organização  

2. Numa referência bibliográfica quando o documento tem autor (pessoa física) a entrada é feita : 

pelo apelido, seguido de vírgula e dos restantes nomes abreviados, indicando-se apenas as 

iniciais 

pelo 1.º nome, seguido de vírgula e dos restantes apelidos abreviados, indicando-se apenas 

as iniciais 

pelo apelido (em maiúscula), seguido de vírgula e dos restantes nomes abreviados, indican-

do-se apenas as iniciais 

 
3. Numa referência bibliográfica qual a opção correta para referenciar um documento livro: 

Autor(es). (ano da edição). Título (n.º ed.). Editor: Local de edição. 

Autor(es). Título (nº e ano da edição). Local de edição: Editor. 

Autor(es). (ano da edição). Título (n.º ed.). Local de edição: Editor. 

 

4. Numa referência bibliográfica qual a opção correta para referenciar um dicionário, sem autor 

expresso : 

(s/a) Dicionário de Matemática. (1979). São Paulo: Planalto Editora. 

Dicionário. Dicionário de Matemática. (1979). São Paulo: Planalto Editora. 

Dicionário de Matemática. (1979). São Paulo: Planalto Editora. 
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1. Elabora a transcrição do texto sublinhado no documento indicado, segundo o exemplo: 

 
 
 
 
 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

EXEMPLO 
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Autor: 

Data:  2013 
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1. Assinala as afirmações verdadeiras sobre a lista de referências bibliográficas: 

 

É ordenada alfabeticamente pelo 1º nome do autor do documento.  

Quando o autor não é identificado o título é o elemento ordenador . 

Várias obras de um mesmo autor entram por ordem de ano (primeiro as mais recentes). 

A lista de referências bibliográficas aparece no início do trabalho. 

A alfabetação das referências bibliográficas faz-se letra a letra. 

Em termos de disposição gráfica, a primeira linha de cada referência alinha-se à esquerda e 
as restantes iniciam-se com avanço à direita . 

 

 

2. Ordena as seguintes referências bibliográficas: 

Aguiar, J. (2006, fevereiro). D. João de Castro: Um génio raro. Super Interessante, 100, 231‐
247. 

Pessoa, F. (2013). O Mendigo e outros contos. Lisboa: Assírio & Alvim 

Agência Portuguesa do Ambiente. (s/d). Licenciamento das utilizações dos recursos hídricos. 
Disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=826 

Salgado, S. (fotógrafo) (2010). O trabalho [Fotografia]. Disponível em http://
www.photography-now.net/sebastiao_salgado/portfolio1.html 

Pessoa, F. (2012). Mensagem. Porto: Porto Editora 

Baxter, C. (1997). Raças caninas (3.ª ed.). Lisboa: Caminho. 

Achbar, M. (Diretor/Produtor), Abbott, J. (Diretor), Bakan, J. (Argumentista), & Simpson, B. 
(Produtor). (2004). The corporation [DVD]. Canada: Big Picture Media Corporation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


