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Sumário da Aula 
  Tags Básicas da Linguagem 
  Lista Ordenadas e não ordenadas 
  Imagens, Links e Âncoras 
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Tags Básicas: Trabalhando com Texto 
  Existem algumas tags que estão relacionadas com o 

tratamento de textos 
  Cabeçalhos 
  Parágrafos 
  Formatação de texto 
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Cabeçalhos 
  Cabeçalhos são utilizados para dar um título à informação 

posterior 
  Existem  6 tamanhos de cabeçalhos 

  <h1>...</h1> 
  <h2>...</h2> 
  ... 
  <h6>...</h6> 

  Exemplo 
  <h2>Exemplos de Cabeçalhos</h2> 
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Parágrafo 
  Parágrafos são introduzidos para organizar idéias no 

texto 
  O texto pertencente ao parágrafo deve estar entre a tag 

<p> ...</p> 
  Na visualização no navegador os parágrafos são separados 

por espaços 
  Exemplo: 

  <p>Primeiro parágrafo. Início, Meio e Fim.</p> 
<p>Segundo parágrafo. Início, Meio e Fim.</p> 
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Quebra de Linha 
  A quebra de linha é utilizada para organizar o texto 

dentro de um parágrafo ou fora dele 
  Sua tag <br/> é inserida no ponto em que a quebra deve 

acontecer 
  Exemplos: 

  <p>Este é um parágrafo. Ele contém uma quebra de linha 
aqui.<br/>  E o restante do texto continua na próxima linha.</
p> 
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Algumas Tags de Formatação 

Tag Descrição 

<b>...</b> Deixa o texto em negrito 

<del>...</del> Coloca uma lista sobre o texto 

<em>...</em> Enfatiza o texto 

<small>...</small> Reduz a fonte do texto 

<big>...</big> Aumenta a fonte do texto 

<code>...</code> Trata o texto como código de um 
programa 

<bdo dir=“rtl”>...</bdo> Controla a direção do texto 
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Caracteres Especiais 

  Como podemos escrever textos contendo os caracteres “<“ e “>” ? 
  &lt; e &gt; 

  Alguns caracteres são escritos de maneira diferente durante a 
criação dos documentos XHTML 
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Lista não-ordenadas 

  Uma lista é uma forma de se organizar informações em 
uma página 

  As listas não-ordenadas são definidas através das tags 
<ul> ...</ul> 

  Seus itens são definidos utilizando a tag <li>...</li> 
  Exemplo 

  Lista de compras: 
<ul> 
    <li>Ovos</li> 
    <li>Arroz</li> 
</ul> 
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Lista Ordenada 
  Lista em que os itens são ordenados 
  Estas listas são definidas através da tag <ol>...</ol> 
  Exemplo: 

  <p>Tarefas da semana: 
<ol> 
  <li>Exercício de Informática;</li> 
  <li>Trabalho de Inglês;</li> 
  <li>Exercício de Autoria Web.</li> 
</ol> 
</p> 
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Exemplo do Uso de Listas 

<p>Lista de compras:<br/> 
       <ul> 

          <li>Ovos;</li> 
          <li>Farinha;</li> 

          <li>Chocolate em pó.</li> 

       </ul> 
    </p> 

    <p>Tarefas da semana: 

    <ol> 

      <li>Exercício de Informática;</li> 
         <ul> 

           <li>Item 1;</li> 

           <li>Item 2.</li> 
         </ul> 

      <li>Trabalho de Inglês;</li> 

      <li>Exercício de Autoria Web.</li> 
    </ol> 

    </p> 
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Definindo Recursos através de URLs 
  Existem dois tipos de URLs: Relativas e absolutas 
  URLs relativas 

  Definem a localização em relação ao ponto em que o arquivo 
está localizado 

  Exemplo: 
  <img src=“foto.jpg”/> 

  URLs absolutas 
  Definem a localização absoluta (exata) do arquivo 

independente do arquivo da página 
  Exemplo: <img src=“file:///caminho/foto.jpg”/> 
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Imagens 
  As páginas na web podem utilizar várias imagens na sua 

construção 
  As imagens são inseridas através da tag <img>...</img> ou 

<img/> 
  Os principais atributos da tag são: 

  src: Define qual o arquivo de imagem que será carregado na 
página. Representado por uma URL 

  alt: Texto alternativo exibido caso a imagem não possa ser 
carregada 

  width:  Define a largura da imagem (pixels ou %) 
  height: Define a altura da imagem (pixels ou %) 
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Exemplo do Uso de Imagens 

<img src="WomanCry_Picasso.jpg“ 
alt=“Mulher Chorando, Pablo Picasso”/> 

<img src=“file:///media/
WomanCry_Picasso.jpg” alt=“Mulher 
Chorando, Pablo Picasso”/> 
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Exemplo de Controle do Tamanho da 
Imagem 

<img src="WomanCry_Picasso.jpg" alt="Mulher Chorando, Pablo Picasso" height="10%" 
width="10%"/> 

<img src="WomanCry_Picasso.jpg" alt="Mulher Chorando, Pablo Picasso" height=“180" 
width=“160"/> 
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Links e Âncoras 
  Os Links são vínculos criados entre páginas na web 
  Através dos links é possível relacionar páginas 

(informações) na web 
  Os links são criados através duma tag de âncora <a>...</

a> 
  href: Define a URL do recurso que está sendo vinculado à este 

link 
  target: Define onde o link deve ser carregado 

  _blank: Abre o link em uma nova janela do navegador 
  _self: Abre o link na mesma janela do navegador (padrão) 
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Exemplo de Links e Âncoras 

<a href="http://www.google.com.br/">Site do Google Brasil</
a><br/> 

<a href="http://www.google.com.br/" target="_blank">Site do 
Google Brasil</a><br/> 
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Links e Âncoras: Referências Internas 
  É possível fazer referência a seções dentro do próprio 

documento XHTML 
  A tag <a>...</a> é utilizada para definir uma referência e 

também para acessá-la 
  A definição e o acesso são feitos através dos atributos 

  name: Define o nome do link que vai ser referenciado 
  href: Acessa a referência criada por “name”. O seu valor deve 

ser iniciado pelo caractere “#” 
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Exemplo de Referencias Internas 
<p><a href="#C1">Veja o capítulo 1</a></p> 

<h2><a name="C1">Capítulo 1</a></h2> 

<p>Este capítulo explica uma coisa. Veja o quadro <a href="#R1">Mulher Chorando.</a></p> 

<h2>Capítulo 2</h2> 

<p>This chapter explains ba bla bla ajhdjhskshksahdsa jahksdhsakjdhsakdhsa kadhksadhsakdhsadkjsahd 
a;sdjaslkdjsaldkjsadlsajkdlsa asldjsaldsjadlsajdlsajdlsa lakjdlsajdsladjsaldjsaldjsa jkasldjsaldsjadlsa</p> 

<p>Blaajdksajhdkjsahdksadh kajdhsakdjhsakdjhsakdhsa akshdksjahdksadhsakdsa.</p> 

<a name="R1"><img src="WomanCry_Picasso.jpg" alt="Mulher Chorando, Pablo Picasso" height="10%" 
width="10%"/></a> 
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Visualização no Navegador do Exemplo 
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