
 
Informação retirada da INTERNET 

(Norma ISO 690-II) 
  
APELIDO do autor (maiúsculas), primeiros nomes – Título: 
subtítulo (a destacado )Tipo de suporte [entre parênteses 
rectos] Data da consulta [entre parênteses rectos]. Dis-
ponibilidade e acesso. 
 
Exemplo:  
 
INDURSKY, Freda - A evolução da noção de 
sujeito em análise do discurso [em linha]. 
[Consulta: 10 Jan.2006]. Disponível em  
http://www.sw.npd.ufc.br/abralin/anais_con2nac_tema146.pdf. 
 
             Bibliografia (dos exemplos referidos) 

 

 BARTHES, Roland – O prazer do texto: 
ensaio. 2ª. ed. Lisboa: Edições 70, 1988. ISBN 972-
51-0186-3. 

 CASTRO, Isabel; RODRIGUES, Priscilla – Cres-
cente adesão à separação selectiva do lixo. Opinião 
Pública. Ano 12, nº 608 (02 Janeiro/04), p. 2. 

 INDURSKY, Freda - A evolução da noção de 
sujeito em análise do discurso. [Em linha]. 
[Consulta: 10 Jan.2006]. Disponível em  
http://www.sw.npd.ufc.br/abralin/anais_con2nac_tema146.pdf. 

 PINTO, Armando Vieira – Fado. Lisboa: Luso-
mundo, 1997. 1 cassete vídeo (DVD) (110 min.) 

 SILVA, António Martins da – A vitória do libe-
ralismo e a instabilidade constitucional. In MATTO-
SO, José (dir.) – História de Portugal. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 1993.ISBN 972-42-0752-8. p. 89-
106. 
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Colecção Como Fazer 

1. Pesquisa documental 

2. Trabalho escrito: apresentação formal 

3. Apresentação oral: de um trabalho escrito 

4. Relatório: estrutura formal 

5. Pesquisa na Internet 

6. Como fazer uma bibliografia 
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ARTIGOS, capítulos, partes de LIVROS 
 

- APELIDO do autor (maiúsculas), primeiros nomes – Título 
da parte/volume: subtítulo. In APELIDO (do autor do livro), 
primeiros nomes – Título do livro (a destacado). Edição. 
Local de publicação: Editor, Ano de publicação. ISBN. 
Localização no livro 

SILVA, António Martins da – A vitória do libera-
lismo e a instabilidade constitucional. In MATTO-
SO, José (dir.) – História de Portugal. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 1993.ISBN 972-42-0752-8. p. 
89-106. 

 

ARTIGOS de revistas e JORNAIS 
 

- APELIDO do autor (maiúsculas), primeiros nomes – Título: 
subtítulo do artigo. Título da revista/jornal. ISSN. Volume, 
nº, (data), Localização na publicação. 

 

CASTRO, Isabel; RODRIGUES, Priscilla – Crescen-
te adesão à separação selectiva do lixo. Opinião 
Pública. Ano 12, nº 608 (02 Janeiro/04), p. 2. 
 
 

FILMES, documentários, etc, em video 
 

- APELIDO do autor (maiúsculas), primeiros nomes – Título: 
subtítulo (a destacado). Edição. Local de publicação: Edi-
tor, Ano de publicação. Designação do material.  
 

PINTO, Armando Vieira – Fado. Lisboa: Luso-
mundo, 1997. 1 cassete vídeo (DVD) (110 min.) 

 
 

O que é uma bibliografia? 
 

É a apresentação de um conjunto de referências biblio-
gráficas dos documentos que foram consultados para a 
elaboração de um determinado trabalho. 
 

Como deve ser apresentada? 
Deve ser apresentada por ordem 
alfabética de autor(es) ou, no 
caso de obras anónimas, pelas 
primeiras palavras significativas 
do título. É apresentada no fim 
do trabalho. 
 

Que normas usar? 
 

Existem várias normas e estilos usados a nível nacional e 
internacional . A adopção de uma norma ou estilo depen-
de da opção de cada comunidade científica. 
 

Normas existentes: 
∗ ISO 690 - Normas internacionais desenvolvidas pelo 

mais importante organismo de normalização do mun-
do - International Standards Organization - ISO; 

∗ NP 405 - Normas portuguesas; 
∗ APA - Estilo de escrita desenvolvido pela American 

Psychlogical Association  - APA - muito utilizado na 
Psicologia e Ciências Sociais; 

∗ MLA - Estilo recomendado pela Modern Language 
Associations, é utilizado nas áreas das humanidades, 
linguística e literatura; 

∗ Chicago - Estilo baseado na publicação The Chicago 
Manual of Style, é muito usado nas universidades; 

∗ IEEE - Estilo desenvolvido pelo Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, está direccionado para as 
engenharias. 

 
 
 

Nota: 
 

Em qualquer norma/estilo, cada referência bibliográfica com-
põe-se de elementos separados entre si por sinais gráficos con-
vencionais;  
No mesmo trabalho é fundamental: 
 - A uniformidade: não deve ser usada uma norma/estilo 
para umas referências e outras norma/estilo para outras refe-
rências; 
 - Que a norma/estilo a usar permita que se distingam as 
referências: dos livros, dos artigos de revistas e dos capítulos e de 
informação retirada da Internet.  
 
 

 
 
 

 

Os exemplos a apresentar terão essa norma como base 
 
LIVROS 
 

 - APELIDO do autor (maiúsculas), primeiros nomes – Título: subtí-
tulo (a destacado). Edição. Local de publicação: Editor, Ano de publi-
cação. ISBN. 

BARTHES, Roland – O prazer do texto: ensaio. 2ª. ed. 
Lisboa: Edições 70, 1988. ISBN 
972-51-0186-3. 
 
 
 
 
 
 
 

NP 405 - é a Norma Portuguesa 

 para a redacção de referências bibliográficas  


