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  As folhas de estilo são utilizadas para definir a aparência 
dos elementos definidos através do XHTML 

  Cada elemento definido numa página utilizando XHTML 
pode ter sua aparência alterada por um elemento de 
estilo 

  As folhas de estilo também são conhecidas com CSS 
(Cascading Style Sheet) 

  Elas também são definidas através de recomendações da 
W3C 
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  As definições CSS são divididas em três partes: 
  Seletor – Onde as modificações serão aplicadas 
  Propriedade – Qual alteração será realizada 
  Valor – Que valor será dado para a propriedade 

  O seletor pode ser uma tag XHTML a qual se quer 
alterar a aparência 

  A propriedade define qual aspecto da aparecia deve ser 
alterado 

  O valor define a alteração que será feita 
  Exemplo: 

  p {color: red} 
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  Várias propriedades podem ser alteradas ao mesmo 
tempo utilizando como separador o ; 

  Exemplo: 
p {color:green; text-align:center} 

  Vários elementos da página podem ser alterados ao 
mesmo tempo utilizando , 

  Exemplo: 
p, h1 {color:green; text-align:center} 
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<html> 

<head> 

  <title>Exemplo Folhas de Estilo</title> 

  <style type="text/css”> 

   h1 {color:red} 

   p {color:green; text-align:left} 

  </style> 

</head> 

<body> 

  <h1>Título 1 Com Estilo</h1> 

  <p>Este é um exemplo de texto que utiliza folha de estilos.</p> 

</body> 

</html> 
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  Vários elementos podem ser definidos tendo para cada 
um deles um conjunto de propriedades alteradas 

  Exemplo: 
h1 {color:red} 
h2 {color:blue} 
p {color:green; text-align:justified} 



Comentários 

8 

  Através dos comentários é possível adicionar informações 
descritivas ao código CSS 

  Os comentário são definidos pelas marcas /* ... */ 
  Exemplo: 
/* formata a tag de parágrafo */ 
p { 
  text-align: center; /* texto centralizado */ 
  color: blue;        /* texto com a cor azul */ 
  font-family: arial  /* fonte do texto Arial */ 
} 
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  Existem três técnicas para utilizar as folhas de estilos nas 
tags XHTML 
1.  Definir o estilo diretamente na tag XHTML 
2.  Definir o estilo no cabeçalho da página 
3.  Definir o estilo em um arquivo externo anexado à página 

  Mais de uma técnica pode ser utilizada para a definição do 
estilo 

  Quando isso acontece a sequência é a seguinte 1-2-3 
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  Forma rápida de alterar a apresentação de uma tag 
  Não recomendada caso o estilo deva ser aplicado a várias 

tags ao mesmo tempo 
  Exemplo: 
<p style=“color:red; font-size:10px”>Este é um 
parágrafo vermelho e de fonte 10.</p> 

<p style="color:blue; font-size:18px">Este é um 
parágrafo azul e de fonte 18.</p> 
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  Técnica utilizada quando várias tags são definidas de uma vez 
  A aparência definida para uma tag é reutilizada em todas do 

seu tipo 
  Ainda é preciso modificar a página para alterações 
  Deve ser utilizada no cabeçalho da página (<head></head>) 
  Exemplo: 
<head> 

  <title>Exemplo Folhas de Estilo</title> 

  <style type="text/css"> 

    h1 {color:red} 

    p {color:green; text-align:justify} 

</style> 

</head> 
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  Facilita a alteração da aparência da página, já que a sua 
aparência pode ser alterada sem alterar a página 

  Reaproveitamento dos estilos (aparência) por várias 
páginas 

  O link para o arquivo de estilos deve ser criado no 
cabeçalho da página 

  Exemplo: 
<head> 
<link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“style.css”/> 
</head> 
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  Através de CSS é possível alterar a fonte dos elementos 
XHTML utilizados na página 

  font-family : Define o tipo de fonte utilizada. Também 
pode receber uma lista de fontes para resolver o 
problema de não haver a fonte instalada 
  É importante sempre terminar a lista com uma fonte genérica: 

“serif”, “sans-serif”, “cursive”, “fantasy” e “monospace” 

  Exemplo: 
<p style=“font-family: ‘Times New Roman’,Times, 
serif”>...</p> 
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  Font-size: Define o tamanho da fonte para a tag que 
utilizar o estilo 

  Esta propriedade pode ser definida utilizando valores 
absolutos: 
  px, pt, cm, mm e in 

  Ou relativos: 
  xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large 
  smaller e larger 
  % 

  Exemplo: 
<p style=“font-size: x-larger”>...</p> 
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  O Id identifica uma definição de estilo para uma tag 
  Para utilizar este tipo de seletor é necessário definir o 

atributo id da tag 
  Exemplo: 

  <style type="text/css”> 

   #textoV {color:red} 

  </style> 

  ... 

  <p id=“textoV”>Texto de parágrafo</p> 
  As classes são utilizada para definir estilos para várias tags 

ao mesmo tempo 
  O nome dos Ids e classes não deve ser iniciado por 

números 



Seletores: Id e Class 
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  Uma classe é definida através de um “.” seguido do nome da 
classe 

  Exemplo: 
.textoV {color:red} 

<p class=“textoV”>Texto vermelho.</p> 

<h2 class=“textoV”>Título 2</h2> 

  As classes pode ser definidas para uso em apenas algumas tags 
  Exemplo: 
 p.textoV2 {color:red} 

<p class=“textoV2”>Texto vermelho.</p> 

<h2 class=“textoV2”>Título 2</h2> 
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<head> 

<style type="text/css”> 
  #id1 {color:blue} 

  .cl1 {color:#09C} 
  p.cl2 {color:#CF3} 

</style> 

</head> 
<body> 

  <h1 class="cl1">Título 1 Com Estilo</h1> 
  <p id="id1">Este é um exemplo de texto que utiliza folha 

de estilos.</p> 

  <p class=" cl2">Este é um outro parágrafo.</p> 
  <h3 class="cl2">Título 3</h3> 

</body> 
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  O fundo de tela pode ser alterado de várias formas 
utilizando CSS 

  Uma forma simples e a mudança de cor 
  As cores em CSS podem ser definidas de três formas: 

  Nome: red, green, blue e etc 
  Código Red-Green-Blue (RGB): rgb(255,0,0), rgb(0,255,0) e etc 
  Código Hexadecimal: #ff0000 (vermelho) 

  background-color: Define a cor de fundo de uma tag XHTML 
  Exemplos: 
<p style=“background-color: green”>Texto com fundo verde</p> 

<body style=“background-color: green”>...</body> 
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  A propriedade background-image define que uma imagem 
será utilizada como plano de fundo para o elemento 

  Por padrão a imagem é repetida horizontalmente e 
verticalmente, porém existem comandos para controlar 
este comportamento 

  Exemplo: 
<body style=“background-image: url(‘imagemFundo.jpg’)”> 

... 
</body> 
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  A imagem de fundo pode ser configurada para não se 
repetir no fundo da tela utilizando o atributo 
background-repeat 

  Os valores possíveis para este atributo são: 
  repeat : Repete a imagem horizontal e verticalmente  
  no-repeat : Não repete a imagem 
  repeat-x : Repete a imagem horizontalmente 
  repeat-y : Repete a imagem verticalmente 

  O atributo background-position define a posição da 
imagem de fundo na tela 
  top, bottom, center, left e right 
  % e px 



Utilizando uma Imagem como Fundo de Tela 
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  Por padrão a imagem acompanha o conteúdo da página 
quando rolada. O atributo background-attachment 
define este comportamento 
  scroll (Padrão): Define que a imagem é posicionada em 

relação ao conteúdo 
  fixed : Define que  a imagem é posicionada em relação a tela 

(parte visível) 

  Exemplo: 
body {background-image:url(LogoIFRNSmall.png);        
background-repeat:no-repeat; 

 background-position:right 0px; 
 background-attachment:fixed} 


