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Tabelas 
  As tabelas são utilizadas para organizar as informações 
  Exemplos: 

  Lista de notas dos alunos 
  Média das notas para cada turma 

  As tabelas são inseridas utilizando a tag <table>...</table> 
  Elas são definidas através de linhas e colunas 

  As linhas são definidas através da tag <tr>...</tr> 
  As colunas são definidas através da tag <td>...</td> 
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Exemplo Básico de Tabela 
  Lista de notas da turma: 
<table> 
      <tr> 
        <td>Matrícula</td> 
        <td>Nome</td> 
        <td>Nota</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>1001101</td> 
        <td>Cleverton Hentz</td> 
        <td>6.7</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>1001102</td> 
        <td>Clayton da Silva</td> 
        <td>7.6</td> 
      </tr> 
</table> 
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Organizando Informações com Tabelas 

  Como pode ser visto no exemplo anterior estas tabelas 
tem poucas formatações 

  É possível utilizar recursos mais elaborados para 
definições de tabelas 

  As três principais partes de uma tabela são: 
  Cabeçalho (<thead>...</thead>) 

  Um cabeçalho pode ser formatado de maneira diferente utilizando a 
tag <th>...</th> 

  Corpo (<tbody>...</tbody>) 
  Rodapé (<tfoot>...</tfoot>) 

  Em cada uma destas partes é possível utilizar as tags 
anteriores (<tr>, <th> e <td>) 
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Exemplo de Tabelas utilizando comandos de 
Partes 
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  Lista de notas da turma: 
<table> 
  <thead> 
  <tr> 
    <th>Matrícula</th> 
    <th>Nome</th> 
    <th>Nota</th> 
  </tr> 
  </thead> 
  <tbody> 
  <tr> 
    <td>1001101</td> 
    <td>Cleverton Hentz</

td> 
    <td>6.7</td> 
  </tr> 

   <tr> 
    <td>1001102</td> 
    <td>Clayton da Silva</td> 
    <td>7.6</td> 
  </tr> 
  </tbody> 
<tfoot> 
  <tr> 
    <th>Total</th> 
    <td></td> 
    <th>7.15</th> 
  </tr> 
  </tfoot> 
</table> 



Melhorando a Aparência das Tabelas 
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  Uma tabela possui vários atributos para customizar sua 
aparência 

  Tamanho da borda de uma tabela 
  <table border=“1”>...</table> 

  Controla a exibição das bordas externas da tabela 
  <table border=“1” frame=“void”>...</table> 

  Valores possíveis 
  void, hsides e vsides 

  Controla a exibição das bordas internas da tabela 
  <table border=“1” rules=“groups”>...</table> 

  Valores possíveis 
  none, rows, cols e groups 



Exemplo de Atributos para Tabelas 
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  <table border="1”>...</table> 
  <table border="1” frame=“hsides”>...</table> 
  <table border="1" frame="void" 
rules="groups"> ...</table> 



Informações sobre as Tabelas 
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  É possível inserir informações sobre as tabelas 
  Estas informações podem ser utilizadas pelos browsers 

para facilitar a visualização destas em situações em que a 
tabela não pode ser exibida 

  A tag <caption>...</caption> é utilizada para incluir um 
título à tabela 

  A tag <summary>...</summary> é utilizada para 
descrever a tabela 

  Exemplo 
<table>  
    <caption>Lista de Notas do Primeiro Bimestre</caption> 
... 
</table> 



Alinhamento 
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  As linhas e as colunas podem ser alinhadas na horizontal 
utilizando o atributo align 
  Valores possíveis 

  right, left, center e justify 

  Exemplo: 
  <td align=“right”>...</td> 

  As linhas e colunas também podem ser alinhadas 
verticalmente utilizando o atributo valign 
  Valores possíveis 

  Top, middle, bottom 

  Exemplo: 
  <th valign=“middle”>...</th> 



Tabelas Avançadas 
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  Algumas vezes é necessário modificar o tamanho das 
linhas e colunas de uma tabela 

  Em XHTML é possível fazer isso através dos atributos 
rowspan e colspan 

  Estes atributos definem a quantidade de colunas e linhas 
que uma célula vai ocupar 

  Exemplos: 
<tr> 
   <th colspan="2" align="left">Total</th> 
   <th>7.15</th> 
</tr> 



Utilizando Tabelas para Ajudar na 
Organização da Página 

12 

<table border="0" width="50%">   
  <tr> 
    <td><img src="WomanCry_Picasso.jpg" alt="Mulher 
Chorando, Pablo Picasso" height="90%" 
width="90%"></td> 

    <td><p>Este é um texto que aparece ao lado de 
uma imagem. Podemos ver que as tabelas podem 

    ser usadas para auxiliar na formatação das 
páginas!</p> 

    </td> 
  </tr> 
</table> 



Frames 
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  Os frames são utilizados para dividir uma página web em 
várias partes em que cada uma das partes é uma outra 
página web 

  As páginas que utilizam o recurso de frames devem ser 
do tipo FrameSet 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//
EN” http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
frameset.dtd> 

  Alguns navegadores não suportam frames  



Página Principal de um FrameSet 
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  Nesta página são definidos quantos e quais serão os 
frames da página 

  Esta página não contém a tag <body>...</body>, ao invés 
dela é utilizada a tag <frameset>...</frameset> 

  Dois atributos irão controlar a forma em que a página 
será dividida 
  cols: pixels, percentual ou * 
  rows: pixels, percentual ou * 

  Exemplos: 
<frameset rows=“100,*”>...</frameset> 
<frameset rows=“100,*,100”>...</frameset> 



Adicionando Frame ao FrameSet 
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  Os frames são adicionados através da tag <frame/> 
  Cada frame especificado no FrameSet deve ser definido 

utilizando a tag <frame/> 
  <frame name=“nome” src=“URL da página”/>  

  Exemplo: 
<frameset rows="100,*"> 
  <frame name="links" src="exp.FR.Links.html”/> 
  <frame name="main" src="exp.FR.Main.html”/> 

  <noframes> 
    <p>Seu navegador não suporta frames! Esta página 
não poderá ser visualizada perfeitamente.</p> 

  </noframes> 
</frameset> 



Links 
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  Os links utilizados dentro dos frames utilizam o atributo 
target da tag <a>...</a> para especificar em qual frame ele 
será carregado 

  Caso o atributo não seja utilizado o frame onde foi 
clicado o link será usado para carregar a página da URL 

  Exemplo: 
<a href="http://www.ifrn.edu.br” target="main">IFRN</a> 



Exemplo de Página com Frames 
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