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  O XHTML é uma linguagem de marcação assim 
como o HTML 

  A linguagem é utilizada para criar web sites 
  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 



Exemplo de Documento XHTML 
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<html> 
<head> 
  <meta http-equiv=“Content-Type” 
content=“text/html”; charset=“UTF-8” /> 

  <title>Título da pagina</title> 
</head> 
<body> 

Aqui é o local onde vai ficar todo o 
conteúdo da página seja eles textos, imagens, 
tabelas, entre outros dados(arquivos). 
</body> 
</html> 



Visualização Exemplo 
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Níveis de Cabeçalho 

11 

  Os níveis são definidos pelas tags <hn> ... </hn>. Sendo 
que n representa o nível, que pode variar de 1 até 6. 

  Os valores mais baixos dos níveis são mais destacados no 
texto. 

  O “nível 1” geralmente é usado para títulos ou 
cabeçalhos de textos 

  O “nível 2” é geralmente é usado para tópicos e 
subtópicos 

  Os outros níveis são utilizados de maneira semelhante 



Exemplo Dos Níveis de Cabeçalhos 
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<html> 

<head> 

<title>Titulo da pagina</title> 

</head> 

<body> 

<h1> Este é o primeiro nível</h1> 

<h2> Este é o segundo nível</h2> 

<h3> Este é o terceiro nível</h3> 

<h4> Este é o quarto nível</h4> 

<h5> Este é o quinto nível</h5> 

<h6> Este é o sexto nível</h6> 

</body> 

</html> 



Visualização do Exemplo 
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Parágrafos e Quebra de Linhas 
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  Os Parágrafos de textos devem ser escritos da mesma 
maneira que em um editor de texto.  A única diferença 
é que aparecerá um espaçamento entre cada Parágrafo. 

  Para iniciar um parágrafo deve-se abrir a tag <p> e 
quando fechá-la com </p> 



Parágrafos e Quebra de Linhas 
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  Para quebra de linha necessitamos da tag <br/>. Ela seve 
para organizar o texto dentro ou fora do parágrafo. 

  Exemplo: 
<p>Neste parágrafo, iremos mostrar 
como<br/> funciona a quebra de 
linha<br/> assim você verá como irá 
ficar organizado o texto</p> 



Visualização do Exemplo 

16 



Tags Físicas de Formatação 
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  <b> ... </b> - Texto em negrito; 
  <i> ... </i> - Texto em itálico; 
  <u> ... </u> - Texto sublinhado; 
  <em> ... </em> - Texto enfatizado; 
  <sup> ... </sup> - Eleva o texto e diminui seu corpo  =  

Texto sobrescrito . 
  <sub> ... </sub> - Rebaixa o texto e diminui seu corpo =  

Texto subescrito . 



Exemplo de Formatação de Texto 
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<p><b>Caro ALUNO:</b> não se <em> 
esqueça </em> que estas são apenas 
<u>TAGS</u> simples, mas que irá nos 
ajudar muito deixando a sua página mais 
<i>bonita</i> e  

<u><i><b>organizada</b></i></u> 
</p> 
<p> 2 <sup>4</sup> = 16 </p> 



Visualização do Exemplo 
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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) 

20 



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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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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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 (sem bordas), hsides (bordas horizontais) e 
vsides (bordas verticais) 

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

  none (sem b.), rows (linhas) e cols (Colunas) 



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



Informações sobre as Tabelas 
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  É possível inserir informações sobre as tabelas 
  A tag <caption>...</caption> é utilizada para incluir um 

título à tabela 
  Exemplo: 

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



Utilizando Tabelas para Ajudar na 
Organização da Página 
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<table border="0”>   
  <tr> 
    <td><img src="WomanCry_Picasso.jpg”></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> 



Folhas de Estilo 
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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) 



Sintaxe Padrão do CSS 
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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 aparência deve ser 
alterado 

  O valor define a alteração que será feita 
  Exemplo: 

  p {color: red} 



Sintaxe Padrão do CSS 
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  Várias propriedades podem ser alteradas ao mesmo 
tempo utilizando como separador o ; 

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

  Vários seletores podem ser alterados ao mesmo tempo 
utilizando , 

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



Exemplo 
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<html> 

<head> 

  <title>Exemplo Folhas de Estilo</title> 

  <style type="text/css”> 

    h1 {color:red} 

    p {color:green} 

  </style> 

</head> 

<body> 

  <h1>Título 1 Com Estilo</h1> 

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

</body> 

</html> 



Técnicas de Utilização das Folhas de Estilo 
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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 



Estilos Definidos no Cabeçalho da Página 
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  Técnica utilizada quando se quer definir estilos para uma 
página 

  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> 



Alterando Fontes 
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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 {font-family: ‘Times New Roman’,Times, serif”} 



Alterando Fontes 
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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 {font-size: x-large} 



Trabalhando com Fundo de Tela 
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  O fundo de tela pode ser alterado de várias formas 
utilizando CSS 

  Uma forma simples é a mudança de cor: 
  Em CSS a cor dos elementos na página pode ser definida 

utilizando seus nomes em inglês: 
  Nome: red, green, bluee etc 

  background-color: Define a cor de fundo de uma tag 
XHTML 

  Exemplos: 
p {background-color: green”} 
body {background-color: green} 



Dreamweaver CS4 
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Introdução 
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  O Adobe Dreamweaver é uma ferramenta para 
construção de sites dos mais simples aos mais complexos 

  A ferramenta utiliza uma abordagem conhecida como 
WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

  A codificação das páginas que são criadas com a 
ferramenta é realizada com o uso de várias tecnologias: 
  XHTML 
  CSS 
  Javascript 

  A versão utilizada neste curso é a CS4 



Visão Geral da Ferramenta 
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Barra de 
Aplicativos 

Barra de Ferramenta 
do Documento 

Alternador de 
Área de Trabalho 

Grupo de Painéis 

Inspetor de 
Propriedade 

Seletor de Tags 

Janela do Documento 

Painel de Arquivos 



Criando Site Básico: Formatação do Texto 
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  Os elementos de formatação de 
texto são utilizados para mudar 
algumas características do texto 

  Algumas formatações disponíveis 
são: 
  Parágrafo (Paragraph) 
  Negrito (Bold) 
  Itálico (Italic) 
  Cabeçalhos (Heading 1..6) 



Recurso de Listas 

41 

  Podemos utilizar no site o 
recurso de listas 

  As listas podem ser: 
  Ordenadas 
  Não-ordenadas 
  Definição 



Recursos Básicos 
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  Através do painel de inserção 
básico podemos inserir elementos 
básicos no site 

  Elementos como : 
  Imagens 
  Links 
  Linhas 



Tabelas 
  As tabelas pode ser inseridas através da opção                                   
                                do painel de inserção 
  A ferramenta possui uma função especifica para edição de 

tabelas 
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Formulários 
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  Os formulários possibilitam o envio 
de informação para o servidor web 

  Vários elementos de entrada podem 
ser inserido no formulário 
  Texto curto (Text Field) 
  Informação Escondida (Hidden Field) 
  Área de texto (Textarea) 
  Opções (Checkbox, radiobutton, list/

menu) 


