
NORMAS DA ABNT BÁSICA PARA O ENSINO MÉDIO 

 

 

FORMATAÇÃO: 

- Paragrafação para o texto: 1,5 cm 

- Margem direita: 2cm  

- Margem esquerda: 3cm 

- Margem superior: 3 cm 

- Margem inferior: 2 cm 

- Espaçamento entre linhas (para o texto, exceto os resumos e as citações longas, que devem vir em 

espaço simples): 1,5 cm. 

- Fonte: Arial ou Times New Roman tamanho: 12 cor preta. 

- Resumo e citações longas: tamanho: 10 

- Títulos: tamanho 12, caixa alta – negrito. 

- Subtítulos: tamanho 12, caixa baixa – negrito. 

- Papel A4, texto justificado. 

 

Estrutura do trabalho: 

 

a) Pré textuais:  

- Capa 

- Folha de rosto 

- Sumário 

 

b) Textuais: 

- Introdução 

- Desenvolvimento 

- Conclusão 

c) Pós – textuais 

- Referências        

- Glossários    

- Apêndice (s) 

- Anexo(s)             

- Índices (s) 

 



 
 

Numeração de páginas: 

A capa não é contada, conta-se a partir da contra - capa (folha de rosto), porém a numeração só aparece 

a partir da introdução. 

Numerar na parte superior a direita ou inferior a direita.  

 

Capa 

Folha A4, letra tamanho 12, com nome da escola na parte superior da folha, centralizado, caixa alta e em 

negrito; nome do aluno um espaço abaixo no nome da escola, também centralizado, caixa alta e em 

negrito; título do trabalho centralizado e no meio da folha, caixa alta e em negrito; cidade em caixa alta 

e, logo abaixo, o ano.  
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Folha de rosto: 

Folha A4, letra tamanho 12, com nome da escola na parte superior da folha, centralizado, caixa alta e 

em negrito; nome do aluno um espaço abaixo no nome da escola, também centralizado, caixa alta e em 

negrito; título do trabalho centralizado e no meio da folha, caixa alta e em negrito; acrescenta-se uma 

nota em tamanho de letra 10, um espaço abaixo do título, alinhado a direita, justificado, espaçamento 

simples entre linhas: consiste na explicação de que se trata o trabalho, mencionado a escolaridade.  

Ex: Trabalho apresentado à disciplina química – da Profª. Edinamar; para obtenção de nota relativa ao 

1º bimestre/13.  

 

 
 

 

Sumário:  

Consiste na enumeração dos capítulos do trabalho, na ordem em que aparecem no texto, com a página 

inicial de cada capítulo.   
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Elementos textuais: 

I - INTRODUÇÃO 

 

Iniciar em folha distinta apresentando o indicativo numérico (1), alinhado à margem esquerda, 

a 3cm de borda superior e o texto deve iniciar 2cm abaixo. 

A parte introdutória abre o trabalho propriamente dito, anunciando o assunto a ser abordado. 

Na seqüência é necessário delimitá-lo, isto é, indicar o ponto de vista sob o qual será tratado; 

situá-lo no tempo e espaço; mostrar a sua importância e apontar a metodologia empregada (pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de laboratório, etc). 

 

II - DESENVOLVIMENTO 

 

Também chamado corpo do trabalho, deve apresentar o detalhamento da pesquisa realizada e 

comunicar seus resultados. O conteúdo pode ser subdividido em capítulos, dentro de uma estrutura 

lógica com que o tema foi desenvolvido. 

Deve-se iniciar pelos títulos mais importantes do plano e subdividir cada um segundo o 

material disponível, em itens e subitens, adotando uma numeração progressiva até o final do trabalho. 

Esta divisão servirá de base para a realização do sumário. 

 

CONCLUSÃO 

Iniciar em folha distinta apresentando um indicativo numérico, alinhado à esquerda. 

Constitui o ponto de chegada, isto é, deve apresentar a resposta ao tema anunciado na 

introdução. Não é apropriado iniciar afirmando que vai concluir. A conclusão é uma  

síntese interpretativa dos elementos dispersos pelo trabalho, ponto de chegada das deduções 

lógicas, baseadas no desenvolvimento. 
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REFERÊNCIAS 

Deverão estar dispostas no final do texto em ordem alfabética pelo sobrenome do(s) autor(es):  

 

Livros 

Padrão:  

SOBRENOME DO AUTOR, prenomes. Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, ano. 

 

Exemplos: 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2000. 

 

-Enciclopédias e dicionários 

Padrão: TÍTULO: subtítulo. Edição. Local: Editora, ano. 

 

Exemplo: 

MICHAELIS: dicionário prático: inglês-português, português-inglês. 18 ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1998. 

 

HOUAISS: Enciclopédia Mirador Internacional. Rio de Janeiro: Encyclopaedia Britannica do 

Brasil Publicações, 1987. 

 

Artigos ou matérias de periódicos 

Padrão:  

SOBRENOME DO(S) AUTOR(ES), Prenome(s). Título do trabalho: subtítulo. 

Título do periódico, local, volume, fascículo, página inicial e final do artigo, período e data de 

publicação. 

 

Exemplos: 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Abordagens metodológicas em pesquisas na área de 

Administração. Revista de Administração da USP, São Paulo, v. 32, n.3, p. 5-12, julho/setembro, 

1997. 

 

Documentos eletrônicos 

Trabalho com indicação de autoria 

Padrão: AUTOR, prenomes. Título. Outros dados, data. Disponível em: <www.endereço do 

site>. Acesso em: dia, mês, ano. 

 

Exemplo: 

PAES, Pereira. A permanência de animais nos condomínios. Direitonet. Disponível em< 

www.direitonet.com.br>. Acesso em: 15 mai 2002. 

 

Sítio institucional 

Padrão:  

INSTITUIÇÃO. Conteúdo do sítio. Título. Outros dados, data. Disponível em: <www.endereço 

do site>. Acesso em: dia, mês, ano. 

 

Exemplo: 

IBGE. Sítio eletrônico da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Relatório da 

Pesquisa de Domicílios 2005. <www.ibge.gov.br> . Acesso em 15 mar 2005. 



 

FONTE: http://quimicauniverso.blogspot.com.br/2013/04/normas-da-abnt-bem-basica-para-o-

ensino.html 

 

Modelos 

Ter os modelos gravados em mente também é bastante importante, dessa forma, você 

poderá rapidamente elaborar uma simples referência bibliográfica, confira alguns modelos 
logo abaixo: 

▪ Site da Web: Nome do autor do texto; Título do texto; Endereço eletrônico; Data. 

▪ Revista: Nome do autor do texto; Título do texto; Editora; Estado; Número; Páginas; Data. 
▪ Livro: Nome do autor do livro; Título do livro; Edição; Estado; Editora; Ano; Páginas. 

▪ TCC: Nome do autor do trabalho; Título do trabalho; Ano; Definição do trabalho; Nome da 

instituição; Estado; Ano da apresentação. 

  

 

 

Leia Mais: http://mundodasdicas.com.br/como-fazer-bibliografia-normas-abnt-exemplos-e-

modelos#ixzz3mc1yKWX8 
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