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Páginas Web- ordenar uma 

referência bibliográfica 

 

Para as páginas web, podemos 

ordenar uma referência biblio-

gráfica da seguinte forma: 

 

AUTOR(ES) - título. [tipo de 

suporte]. [data de consulta]. 

Dispo-nibilidade de acesso: 

<endereço electrónico> 

 

Exemplo: Faculdade de ciências e 

tecnologias da Universidade de 

Coimbra  – Distúrbios alimentares 

[em linha / on-line]. 

[consult. 5 de Janeiro de 2010]. 

Disponível na Internet:  

http://www.uc.pt/fctuc/ceip/broc

huras/disturbios_alimentares 

 

 

Nota: Quando houver elementos 

que não aparecem indicados nas 

obras, limitamo-nos a não os 

mencionar. 
 

Blogue da BE/CRE: 

www.cremichelgiacometti.blogspot.com 

 

Algumas normas de utilização dos 

computadores e Internet: 

 

Na BE/CRE encontram-se 14 computadores 

com acesso à Internet que também estão à 

disposição dos utilizadores para a 

realização de trabalhos. 

 

 Só é autorizada a utilização do 

computador após a sua requisição junto 

da funcionária.  

 A utilização do computador para a 

realização de trabalhos escolares é 

prioritária. 

 O uso da Internet apenas é 

autorizado para a realização de 

consultas e pesquisas relacionadas com 

o trabalho escolar.  

 O tempo máximo de utilização é de 

30 minutos, renovável, por mais 30 

minutos, se houver disponibilidade de 

computador.  

 O limite máximo é de 2 

utilizadores por computador.  

 Os utilizadores deverão guardar os 

seus trabalhos numa “Pen” ou num CD 

pessoal. 

Guia do Utilizador WEB 
 

 

Como pesquisar e fazer uma citação a 

partir de páginas da WEB? 
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Pequenas sugestões para as 

nossas pesquisas na internet: 

a) faz várias tentativas de 

busca escrevendo o maior 

número de palavras-chaves 

relacionadas com o tema; 

 

b) para encontrar uma frase 

exacta, digita-a entre 

aspas (ex.: “história do 

livro”); 

 

c)  usa o sinal menos (-) para 

limitar a tua busca (ex.: se 

queres encontrar dados 

sobre Sócrates apenas 

como filósofo digita: 

“Sócrates”-primeiro 

ministro); 

 

 

d) o sinal mais (+) também 

restringe ainda mais a tua 

pesquisa. Por exemplo:  

“D. Afonso Henriques”-

rei+portugal (tudo junto); 

 

 

 

e) para descobrir um número 

ou percentagem, escreve a 

frase entre aspas e digita um 

asterisco no lugar da 

informação que pretende 

descobrir (ex.: “Espanha é * 

maior do que Portugal); 

 

 

 

 

f) queres saber o que significa 

uma expressão ou sigla? 

Pesquisa pela resposta da tua 

pergunta. Em vez de “o que é a 

monarquia hereditária”, digita, 

entre aspas, “monarquia here-

ditária é”; 

 

g) para buscar apenas sites que 

contenham a palavra requisi-

tada no título, o código a ser 

usado é intitle (dar título, em 

inglês). Ex.: para pedir 

documentos com o termo sismo, 

escreve: intitle:sismo. Dessa 

forma aparecem apenas sites 

que sejam relacionados com o 

tema . 

 

 

 

 

 

 

Para obter informações sobre 
vagas ou para enviar o seu 
currículo, visite o nosso Web 
site em: 

www.lucernepublishing.com 


