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  O XHTML é uma linguagem de marcação assim 
como o HTML 

  A linguagem XHTML obedece um padrão de escrita 
chamado Extensible Markup Language (XML) 

  O XML foi definida através linguagem Standard Generalized 
Markup Language (SGML) 
  Uma metalinguagem utilizada para definir outras linguagens de 

marcação 

  A linguagem SGML também foi utilizada para definir o 
XML 
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  Com o XML você pode criar suas próprios comandos 
(tags) e atributos 

  A W3C define a linguagem XHTML e atualmente a última 
versão recomendada é a XHTML 1.1 

  O principal problema do HTML é que não existe 
separação entre: 
  Estrutura da informação 
  Apresentação da informação 



Introdução 
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  Para resolver o problema da HTML foram apresentadas 
duas linguagens:  
  O XHTML que é utilizado para descrever a estrutura da 

informação e a informação 
  Folhas de estilos (CSS) para criar uma apresentação dos 

elementos definidos pelo XHTML 
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  Um documento XHTML é formado por um conjunto de 
tags e atributos 

  As tags são comando que definem as informações da 
página Web 

  O formato genérico para definições de tags é <> e </> 
  <tag>informação</tag> 

  Exemplos de tags: 
  <p> Este é um parágrafo escrito em XHTML.</p> 
  <em>Também é formatar o texto.</em> 



Elementos Básicos XHTML: tags 
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  Todas as tags devem ser escritas em letras minúsculas, o 
XHTML é case-sensitive 
  Errado: <P>Exemplo de texto.</P> 
  Certo: <p>Exemplo de texto.</p> 

  As tags devem obedecer os alinhamentos, logo não se 
deve cruzar as tags 
  Errado: <em><p>Exemplo de texto.</em></p> 
  Certo: <em><p>Exemplo de texto.</p></em> 



Elementos Básicos XHTML: Atributos 
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  Os atributos são informações adicionais que são 
associadas às tags 

  Um atributo pode ser composto de dois valores: 
  Nome: O nome (identificação) do atributo é case-sensitive 
  Valor: Associa um valor ao nome e deve estar sempre entre 

aspas (“ ”) 

  Exemplo 
  <img src=“imagem.jpg” alt=“Minha imagem”>Texto da 

imagem</img> 



Tags Básicos 
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  <html> ... </html> 
  Delimita o início e o fim da página XHTML 

  <head> ... </head> 
  Delimita o início e o fim da seção de cabeçalho de um página 

XHTML 

  <title> ... </title> 
  Define o título da página XHTML 

  <body> ... </body> 
  Define o corpo ou conteúdo da página XHTML 

  Importante: A tag <title>...</title> deve vir entre as tags 
<head>...</head> e deve ser a primeira tag desta seção 



Tipos de XHTML 
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  Os tipos estabelecem restrições relacionadas ao 
documento XHTML definido 

  STRICT 
  Não permite o uso de elementos descontinuados e nem 

frames 

  TRANSATIONAL 
  Não permite o uso de frames 

  FRAMESET 
  Permite o uso de elementos descontinuados e dos frames 



Documento Bem Formado 
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  Um documento XHTML é chamado de bem formado 
quando obedece todas as regras definidas pela versão do 
padrão em uso 

  Modelo básico de documento bem formado 



Exemplo de Documento XHTML 
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Diferenças entre XHTML e HTML 
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  Todas as tags devem ser escritas em letras minúsculas 
  Os elementos (tags) devem estar convenientemente 

aninhados 
  Os documentos devem ser bem formados 
  O uso de tags de fechamento é obrigatório 
  Elementos vazios devem ser fechados 
  Valores de atributos sempre estão entre aspas 
  Sempre deve haver uma valor para um atributo 



Validação de Páginas XHTML 
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  Já que as páginas XHTML seguem um padrão é possível 
validar as páginas criadas através de um validador XHTML 

  Existe um validador gratuito fornecido pela W3C 
  http://validator.w3.org/ 
  Através deste validador é possível afirmar que uma página 

XHTML é valida em relação a uma versão XHTML 
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  Utilizando o modelo apresentado na aula crie uma página 
XHTML seguindo as regras apresentadas 
  Visualize a página num browser de sua preferência e faça 

algumas alterações na página 

  Utilize a página criada no validador XHTML oferecido 
pela W3C. 

  Pesquisa: Procure informações sobre a tag <xml> e 
descubra para que serve o atributo encoding 
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  Internet & WWW: Como programar. Deitel. 2003. 
  XHTML 

  http://pt.wikipedia.org/wiki/XHTML/ 

  XML 
  http://pt.wikipedia.org/wiki/XML 


