
Adicionando citações
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Citações na Wikipédia
Você verá muitas citações 
em qualquer artigo da 
Wikipédia. Quando as 
fontes de um texto tiverem 
sido citadas, você verá uma 
nota de rodapé na frase.

Adicionar citações é super 
importante. Certificar-se 
de que os artigos são bem 
citados ajuda a evitar que 
sejam excluídos.
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A lista de referências
Quando você clica em 
um número de nota 
de rodapé, encontra a 
fonte correspondente 
na lista de referências



Adicione uma lista de referências à sua página 
de testes

Abra o seu página de 
testes para começar a 
praticar! Primeiro, você 
precisa criar uma seção 
Lista de referências 
clicando em Inserir e, em 
seguida, selecionando 
Lista de referências na 
lista suspensa.



Adicione uma citação à sua página de testes

Para adicionar uma 
citação, clique no botão 
citar. Você pode 
simplesmente inserir o 
URL ou o ISBN da sua 
fonte e ele irá gerar uma 
citação para você. 



Citações manuais

Clique em Manual para 
usar um modelo e insira 
sua origem manualmente. 
Isso é útil quando a 
citação não aparece como 
você gostaria com a opção 
padrão "automática".
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Praticar citando!
1. 1. Insira uma citação na sua sandbox para este livro: 

Taylor, Astra. The People's Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital 
Age. New York: Metropolitan Books, 2014. Use the ISBN from its corresponding 
Worldcat entry to add it to your references: 9780805093568 0805093567

2. Insira uma citação para este artigo de notícias:

Cohen, Noam (2011-01-30). "Define Gender Gap? Look up Wikipedia’s Contributor 
List". The New York Times. You can use its corresponding article link to add it to 
your references: 
http://www.nytimes.com/2011/01/31/business/media/31link.html

http://www.worldcat.org/title/peoples-platform-taking-back-power-and-culture-in-the-digital-age/oclc/761850064
http://www.nytimes.com/2011/01/31/business/media/31link.html
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Pratique citando ainda mais!

3. Agora que você já praticou um pouco, adicione uma citação à 
sua página de testes relacionada à sua área de interesse!

4. E finalmente ... vá para o mundo dos artigos voltados para o 
público! Encontre um artigo em sua área de interesse que 
precise de uma citação e encontre um texto de origem para 
adicionar como referência.


