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Tags de apresentação/formatação/conexão 
 
HTML essencial 

• <html> (e a correspondente </html>), especifica o início e término do documento. 
• <head> (e a correspondente </head>), especifica o cabeçalho. 
• <title> (e a correspondente </title>), especifica o título do documento. 
• <body> (e a correspondente </body>), especifica o corpo do documento a ser digitado. 
• <!> comentário digitado após a ! e antes do >. Esse comentário, geralmente utilizado no head, não 

aparecerá no documento. 
 
Parágrafo e quebra de linha 

• <P> é a marcação para final de parágrafo. 
• <br> faz uma quebra de linha sem acrescentar espaço extra entre as linhas. 

 
Linha horizontal 

• <hr> o elemento desenha uma linha horizontal ou quantas forem necessárias. 
• <hr noshade> o elemento desenha uma linha horizontal sólida ou quantas forem necessárias. 
• <hr size=x width=y%> define o tamanho (largura) e a extensão da linha com x e y a serem 

especificados como exemplo <hr size=5 width=80%>. 
 
Alinhamento 

• <center> (e a correspondente </center>), deixa o texto centralizado. 
 
Negrito 

• <b> (e a correspondente </b>), deixa o texto entre as duas em negrito. 
• <strong> (e a correspondente </strong>), deixa o texto forte, semelhante ao negrito. 

 
Itálico 

• <i> (e a correspondente </i>), deixa o texto entre as duas em itálico. 
• <em> (e a correspondente </em>), deixa o texto enfatizado, semelhante ao itálico. 

 
Tamanho 

• <h1> (e a correspondente </h1>), indica a aparência de um cabeçalho. O conjunto de notações 
possíveis pode ser de 1 a 6. 

• <big> (e a correspondente </big>), deixa o texto destacado maior que os demais. 
• <small> (e a correspondente </small>), deixa o texto destacado menor que os demais. 

 
Cor da fonte, tamanho e tipo de letra 

• <font color="blue" size="+1" face="tahoma"> (e a correspondente </font>), deixa o texto com 
cor azul, tamanho acima do normal e tipo de letra tahoma. 

 
Subscrito e sobrescrito 

• <sub>subscrito</sub>, deixa a parte destacada como xn  
• <sup>sobrescrito</sup>, deixa a parte destacada do texto como elevado xn. 

 
Texto pré-formatado 

• <pre> (e a correspondente </pre>), refere-se ao texto pré-formatado. O texto manterá a forma de 
como foi digitado, mesmo que não existam marcações do html. É uma forma de se preservar formato 
de um texto. 

 
 



Destacar um texto 
• <blockquote> (e a correspondente </blockquote>), é utilizado quando se deseja enfatizar um 

texto/citação.</blockquote> 
 
Remoção e inserção 

• <del> (e a correspondente </del>), destaca a remoção de uma parte do texto. 
• <ins> (e a correspondente </ins>), insere o texto grifado. 

 
Abreviação 

• <abbr title="Nome do Documento">abreviação</abbr>), indica a abreviação em vez do nome por 
extenso. 

 
Caracteres das tags (em certos casos não é necessário) 

• &lt; para representar < 
• &gt; para representar > 
• &amp; para representar & 
• &quot;para representar " 

 
Listas não numeradas  

• <UL> marcação de início de lista e </UL> encerre com a marcação de fim de lista. 
• <LI> insira a marcação antes de cada item da lista item. (Não é necessário fechar com </LI>);  

 
Listas numeradas  

• <OL> marcação de início de lista e </OL> encerre com a marcação de fim de lista. 
• <LI> insira a marcação antes de cada item da lista item. (Não é necessário fechar com </LI>); 

 
Listas intercaladas  

• <UL> marcação de início de lista e </UL> encerre com a marcação de fim de lista. 
• <LI> insira a marcação antes de cada item da lista item. (Não é necessário fechar com </LI>);  
• <UL> abrindo novamente criará uma sub-lista que deve ser fechada com </UL>. 

 
Listas de definições  

• <DL> marcação de início da definição e </DL> encerre com a marcação de fim da definição. 
• <DT> alterna um termo a ser definido, 
• <DD> e uma definição em nova linha com outro alinhamento. 

 
Inserir imagem 

• <body background="diretório/arquivo"> (e a correspondente </body>), insere uma imagem 
como fundo de texto. 

• <img src="diretório/arquivo">, insere uma imagem em qualquer parte do texto. 
• <img align="top" src="diretório/arquivo"> Imagem à esquerda. O texto aparece alinhado no topo 

ao lado da imagem. 
• <img align="middle" src="diretório/arquivo"> Imagem à esquerda. O texto aparece alinhado no 

meio ao lado da imagem. 
• <img align="botton" src="diretório/arquivo"> Imagem à esquerda. O texto aparece alinhado no 

rodapé ao lado da imagem. 
• <img align="right" src="diretório/arquivo"> Imagem à direita. 
• <img align="left" src="diretório/arquivo"> Imagem à esquerda. 
• <img align src="diretório/arquivo"> Somente align a imagem ficará alinhada na esquerda. 

 
 
 
 
 



Tabelas  
Marcações 
• <table> define o início e </table> define o fim da tabela. 
• <tr> define cada linha da tabela. Toda linha deve aparecer entre as marcações <tr></tr>. 
• <td> define o texto em cada célula da tabela. Um conjunto de células aparece sempre delimitado 

pelas marcações de linha (<tr></tr>). 
• <th> (e a correspondente </th>), define podem ser usados para definir os títulos ou parte da tabela 

em negrito e centralizado. 
 

Atributos 
• <border> determina a borda de uma tabela. 

o <table border=5> a borda da tabela tem um destaque maior. 
o <table border=0> a borda não aparecerá na tabela. 

• <cellspacing> define o espaço entre cada célula na tabela. 
o <table  cellspacing=3> espaçamento três entre as células. 

• <cellpadding> define a distância entre o texto e a borda da célula. 
o <table  cellpadding=10> espaçamento dez entre os textos e as células. 

• <width> define o tamanho da tabela ou da célula da tabela. 
o <table  width=40%> tabela de tamanho 40%. 

• <align> determina o alinhamento do texto na célula. 
o <table align=rigth> alinhamento à direita do texto na célula. 
o <table align=left> alinhamento à esquerda do texto na célula. 
o <table align=center> centraliza o texto na célula. 

• <valign> controla o alinhamento do texto nas células em relação a parte superior e inferior. Pode ser 
aplicado a tr, td e th. 

o <td valign=top> alinhamento do texto no topo </td>. 
o <td valign=middle> alinhamento do texto no meio </td>. 
o <td valign=bottom> alinhamento do texto na parte inferior </td>. 

• <colspan> define a quantidade de colunas que uma célula pode abranger. Pode ser aplicado a td e th. 
o <td colspan=3> corresponde a três divisões da célula (3 colunas)</td>. 

• <rowspan> define a quantidade de linhas que uma célula pode abranger. Pode ser aplicado a td e th. 
o <td rowspan=2> corresponde a duas linhas na célula</td>. 

 
Imagem Inserida em uma Tabela 

<tr> 
<td class=style3 vAlign=top>  
<div align=justify> 
<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=3 align=right border=0></tr> 
<tbody> 
<tr> 
<td><img height=148 src="./imagem.jpg" width=232 border=3> 
</td></tr></tbody></Table> 

 
Interligando documentos 

<a>, que define o ponto de partida para os links, é denominada de âncora.  
Para incluir uma âncora em seu documento: 

• <a href="diretório/arquivo">link</a>), define o link abrindo o arquivo na mesma página. 
• <a href="index.html"><img src="diretório/arquivo"></a> Escolher uma imagem para voltar ao 

arquivo index, ou para abrir qualquer página como um link de conexão.<p> 
• <a target="xyz" href="diretório/arquivo">link</a>, define o link abrindo outra página. 

 
 
 
 
 



Endereços 
• <address> (e a correspondente </address>), utilizada para especificar o autor do documento e seu 

endereço eletrônico. 
• <a href="mailto:fulano de tal@provedor.com.br">fulano</a>, insere um item na página que, ao 

ser selecionado, abre uma janela, e permite que se envie uma mensagem eletrônica para um endereço 
específico. 

 
Frames 

• Verticais 
<frameset cols="x%, y%,z%,... "> divide a tela em frames ou janelas verticais. 
<frame src="célula1.html"> a cel.1 ou arquivo.extensão define o documento no espaço x. 
<frame src="célula2.html"> a cel.2 ou arquivo.extensão define o documento no espaço y. 
<frame src="célula3.html"> a cel.3 ou arquivo.extensão define o documento no espaço z. 
</frameset> fecha o framset cols. 
• Horizontais 
<frameset rows="x%, y%,z%,... "> divide a tela em frames ou janelas horizontais. 
<frame src="célula1.html"> a cel.1 ou arquivo.extensão define o documento no espaço x. 
<frame src="célula2.html"> a cel.2 ou arquivo.extensão define o documento no espaço y. 
<frame src="célula3.html"> a cel.3 ou arquivo.extensão define o documento no espaço z. 
</frameset> fecha o framset rows. 
• Horizontais ou verticais utilizando * 
<frameset rows="x%, *,z%,... "> divide a tela em frames ou janelas horizontais. 
<frame src="célula1.html"> a cel.1 ou arquivo.extensão define o documento no espaço x. 
<frame src="célula2.html"> a cel.2 ou arquivo.extensão ocupa o espaço restante por x e z. 
<frame src="célula3.html"> a cel.3 ou arquivo.extensão define o documento no espaço z. 
</frameset> fecha o framset rows. 
• Horizontais e verticais 
<frameset rows="x%, y%,... "> divide a tela em frames ou janelas horizontais. 
<frame src="célula1.html"> a célula1e o documento na janela horizontal x. 
<frameset cols="z%, w%,... "> divide a tela em frames ou janelas verticais. 
<frame name="FRM01" src ="./sumario.html"> Na primeira coluna (FRM01) aparecerá o 
"arquivo.html" definido, por exemplo, por sumário. 
<frame name="FRM02" src="./index02.html"> Na segunda coluna (FRM02) aparecerá o 
"arquivo.html" definido, por exemplo, por index02. 
</frameset> fecha o framset cols. 
</frameset> fecha o framset rows. 

 
Cores de fundo 

• <body bgcolor="blue"> insere como fundo de texto a cor azul. 
• <body bgcolor="#0000FF"> insere como fundo de texto a cor azul. 
• <body bgcolor="#00FFFF">  insere como fundo o cyan (azul-claro). 
• <body bgcolor="#5F9F9F"> insere como fundo o cadet (azul-escuro). 
• <body bgcolor="#7093DB"> insere como fundo o turquesa-escuro. 
• <body bgcolor="#42426F"> insere como fundo o azul-violeta. 
• <body bgcolor="#000000">  insere como fundo o preto. 
• <body bgcolor="#C0C0C0"> insere como fundo o cinza. 
• <body bgcolor="#2F4F4F"> insere como fundo o cinza-escuro. 
• <body bgcolor="#545454 "> insere como fundo o cinza-fraco. 
• <body bgcolor="#FFFFFF"> insere como fundo o branco. 
• <body bgcolor="#8C7853"> insere como fundo o bronze. 
• <body bgcolor="#A67D3D"> insere como fundo o bronze-claro. 
• <body bgcolor="#97694F"> insere como fundo o bronze-escuro. 
• <body bgcolor="#5C3317"> insere como fundo o chocolate. 
• <body bgcolor="#5C4033"> insere como fundo o marrom-escuro. 
• <body bgcolor="#B5A642"> insere o fundo brass (marrrom-claro). 



• <body bgcolor="#855E42 "> insere como fundo o wood (madeira-escura). 
• <body bgcolor="#CD7F32"> insere como fundo o ouro. 
• <body bgcolor="#DBDB70"> insere como fundo o ouro-metal. 
• <body bgcolor="#FFFF00"> insere como fundo o amarelo. 
• <body bgcolor="#D9D919"> insere como fundo o amarelo-ouro. 
• <body bgcolor="#FF7F00"> insere como fundo o coral (laranja). 
• <body bgcolor="#FF0000"> insere como fundo o vermelho. 
• <body bgcolor="#A62A2A"> insere o fundo vermelho-escuro. 
• <body bgcolor="#8E2323"> insere como fundo o vermelho-fogo. 
• <body bgcolor="#9F5F9F"> insere como fundo o violeta. 
• <body bgcolor="#FF00FF"> insere como fundo o magenta (rosa). 
• <body bgcolor="#856363"> insere como fundo o rosa-dusty. 
• <body bgcolor="#D19275"> insere como fundo o salmão. 
• <body bgcolor="#9932CD"> insere como fundo o orquídea-escuro. 
• <body bgcolor="#871F78"> insere como fundo o roxo-claro. 
• <body bgcolor="#6B238E"> insere como fundo o roxo-escuro. 
• <body bgcolor="#00FF00"> insere como fundo o verde. 
• <body bgcolor="#2F4F2F"> insere como fundo o verde-escuro. 
• <body bgcolor="#93DB70"> insere como fundo o verde-claro. 
• <body bgcolor="#238E23"> insere como fundo verde-floresta. 
• <body bgcolor="#4F4F2F"> insere como fundo o verde-oliva escuro. 
• <body bgcolor="#70DB93"> insere como fundo o aquamarine (verde-claro). 
• <body bgcolor="#527F76"> insere como fundo o verde-cobre. 
• <body bgcolor="#B87333"> insere como fundo o cobre. 
• <body bgcolor="#D98719"> insere como fundo o cobre-claro. 
• <body bgcolor="#4A766E"> insere como fundo o cobre-escuro. 
 
 
Abrir o bloco de notas e digitar o Exemplo 1 (de <html> até </html>). Em seguida, salvar o arquivo 

como exemplo01.html e em salvar como tipo coloque a opção: todos os documentos. A sua primeira página 
no Explorer aparecerá. 

Repetir o mesmo procedimento para os demais exemplos. 
 
 
Exemplo01: 
(Exemplo de formatação) 
 
<html> 
<head> 
<title>Exemplo de HTML simples</title> 
</head> 
<body> 
<center><h1> Exemplo de HTML </h1></center> 
<h2>Este é o primeiro nível de cabeçalho.</h2> 
<h3>Bem-vindo ao mundo do HTML</h3> 
Testando o <i>itálico</i> e o <b>negrito</b>.<p> 
Este é o quarto parágrafo.<br>O espaçamento entre este parágrafo e o anterior expressa a diferença quando 
utilizamos o comando br. 
</body> 
</html> 
 
 
 
 



Exemplo02: 
(Exemplo de formatação) 
 
<html> 
<head> 
<title>Teste de formatação</title> 
</head> 
<body> 
<pre>  
Texto pré-formatado. 
O texto manterá 
      a forma de como 
          foi digitado. 
É uma forma de se preservar 
      o formato de 
          um texto. 
</pre> 
<strong>Texto forte</strong><br> 
<big>Texto maior</big><br> 
<small>Texto menor</small><br>  
<em>Texto enfatizado</em><br> 
Texto <sub>subscrito</sub> e texto <sup>sobrescrito</sup> 
<p> 
O texto seguinte tem 
<font color=“blue" size="+1" face="tahoma">cor azul, tem tamanho 
 acima do normal e tipo de letra tahoma. 
</font><p> 
Caracteres das tags: &lt; &gt; &amp; &quot;<br> 
Digite: < > & " <p> 
</body> 
</html> 
 
 
Exemplo03: 
(Exemplo de linhas horizontais e de formatação) 
 
<html> 
<head> 
<title>Teste de formatação</title> 
</head> 
<body> 
O elemento hr desenha uma linha horizontal <hr> 
ou quantas forem necessárias<hr><hr> 
ou queira uma linha sólida.<hr noshade> 
Podemos definir o tamanho e a extensão como exemplos:<br> 
tamanho 5 e extensão 80% <hr size=5 width=80%> 
tamanho 25 e extensão 50% <hr size=25 width=50%> 
Caso queira destacar uma parte do texto/citação, 
<blockquote>este marcador enfatizará essa parte 
</blockquote>como mostrado acima.<p> 
<del>Remoção</del> e <ins>Inserção</ins> de  
texto explícitamente.<p> 
<abbr title="Universidade Estadual Paulista">Unesp 
</abbr> 
</body> 
</html> 



Exemplo04: 
(Exemplo de listas) 
 
<html> 
<head> 
<title>Exemplo de listas e definições</title> 
</head> 
<body> 
Listas não numeradas e numeradas 
<UL> 
<LI>Matemática 
<LI>Física 
<UL> 
<LI>Física I 
<LI>Física II 
</UL> 
<LI>Química 
<OL> 
<LI>Analítica 
<UL> 
<LI>Analítica Qualitativa 
<LI>Analítica Quantitativa 
</UL> 
<LI>Orgânica 
<LI>Físico-Química 
<LI>etc. 
</OL> 
</UL> 
<DL> 
<DT>M1B 
<DD>Média do primeiro bimeste. Média correspondente a 70% 
 da uma prova bimestral e 30% de trabalhos e exercícios entregues 
 no decorrer das aulas. 
</DL> 
<DL> 
<DT>MF 
<DD>Média final. A nota final é feita pela média de quatro MB. 
O aluno com média final igual ou superior a 6,0 está aprovado. 
</DL> 
</body> 
</html> 
 
 
Exemplo05: 
(Exemplo de imagem como plano de fundo) 
 
<html> 
<head> 
<title>Exemplo de imagem de fundo</title> 
</head> 
<body background="diretório/arquivo.extensão"> 
<h1>Teste de imagem de fundo</h1> 
</body> 
</html> 
 
 



Exemplo06: 
(Exemplo de cor de fundo) 
 
<html> 
<head> 
<title>Cor de fundo</title> 
</head> 
<body bgcolor="blue">  
<!- outra maneira de se definir uma cor,  
é colocar o códigos em hexadecimal ex:  #0000FF (azul)> 
<h2>Um fundo colorido (azul)</h2> 
</body> 
</html> 
 
 
Exemplo07: 
(Exemplo de cor de fundo com códico) 
 
<html> 
<head> 
<title>Cor de fundo com códico</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FF0000"> 
<h2>Um fundo colorido (vermelho)</h2> 
</body> 
</html> 
 
 
Exemplo08: 
(Exemplo de conexão) 
 
<html> 
<head> 
<title>Exemplo de conexão</title> 
</head> 
<body> 
<a target="xyz" href="http://www.nomedapagina.com.br">link(a)</a><br> 
<a target="xyz" href="./Exemplo1.html">click</a><br><br> 
Inserir a imagem  
<center><img src="diretório/arquivo.extensão"></center> 
centralizada no texto.<p> 
Inserir a imagem como 
<A href= "diretório/arquivo.extensão">link(b)</A> 
de conexão.<p> 
<address> 
fulano de tal@provedor.com.br 
</address> 
ou qualquer dúvida ou comentário envie um e-mail para 
<a href="mailto:fulano de tal@provedor.com.br">fulano 
</a>da minha página pessoal. 
</body> 
</html> 
 
 
 
 



Exemplo09: 
(Exemplo alinhamento de imagens) 
 
<html> 
<head> 
<title>Alinhamento de imagens</title> 
</head> 
<body> 
<img align="top" src="diretório/arquivo.extensão"> 
Imagem à esquerda. O texto aparece alinhado no topo ao lado da imagem. 
<p> 
<img align="middle" src="diretório/arquivo.extensão"> 
Imagem à esquerda. O texto aparece alinhado no meio ao lado da imagem. 
<p> 
<img align="botton" src="diretório/arquivo.extensão"> 
Imagem à esquerda. O texto aparece alinhado no rodapé ao lado da imagem. 
<p> 
<img align="right" src="diretório/arquivo.extensão"> 
Imagem à direita. 
<p> 
Podemos escolher uma imagem 
<a href="index.html"> 
<img src="diretório/arquivo.extensão"></a> 
para voltar ao arquivo index, ou para abrir qualquer 
página como um link de conexão.<p> 
</body> 
</html> 
 
 
Exemplo10: 
(Exemplo de frames verticais) 
 
<html> 
<head> 
<title>Exemplo (colunas)</title> 
</head> 
<frameset cols="25%,50%,25%"> 
<frame src="exemplo01.html"> 
<frame src="exemplo02.html"> 
<frame src="exemplo03.html"> 
</frameset> 
</html> 
 
Exemplo11: 
(Exemplo de frames horizontais) 
 
<html> 
<head> 
<title>Exemplo (divisões na horizontal)</title> 
</head> 
<frameset rows="25%,50%,25%"> 
<frame src=" exemplo3.html"> 
<frame src=" exemplo4.html"> 
<frame src=" exemplo5.html"> 
</frameset> 
</html> 



Exemplo12: 
(Exemplo de frames horizontais e verticais) 
 
<html> 
<head> 
<title>Exemplo (horizontal e vertical)</title> 
</head> 
<frameset rows="20%,80%"> 
<frame src="exemplo6.html"> 
<frameset cols="25%,75%"> 
<frame src=" exemplo7.html"> 
<frame src=" exemplo8.html"> 
</frameset> 
</frameset> 
</html> 
 
 
Exemplo13: 
(Exemplo de tabela) 
 
<html> 
<head> 
<title>Exemplo de Tabela</title > 
</head> 
<body>                 
<table border> 
<tr> 
<td>Disciplinas/Médias</td> 
<th>1 BIM</th> 
<th>2 BIM</th> 
<th>MFinal</th> 
</tr> 
<tr> 
<th>Química</th> 
<td align=right>10</td> 
<td align=right>8</td> 
<td align=center>9</td> 
</tr> 
<tr> 
<th>Física</th> 
<td align=left>8</td> 
<td align=left>9</td> 
<td align=center>8,5</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
Exemplo14: 
(Exemplo de tabela) 
 
<html> 
<head> 
<title>Exemplo de Tabela</title > 
</head> 



<body>                 
<table border> 
<tr> 
<td align=center>Teste<br>para<br>alinhamento</td> 
<td valign=top>topo da célula</td> 
<td valign=middle>meio da célula</td> 
<td valign=bottom>pé da célula</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
Exemplo15: 
(Exemplo de tabela) 
 
<html> 
<head> 
<title>Exemplo de Tabela</title > 
</head> 
<body>                 
<table border> 
<tr> 
<td rowspan=2>Curso: Engenharia</td> 
<th colspan=3>1 BIMESTRE</th> 
<th>2 BIMESTRE</th> 
<th>MÉDIA FINAL</th> 
</tr> 
<tr> 
<td>Prova1 x (0,6)</td> 
<td>Laboratório x (0,3)</td> 
<td>Trabalho x (0,1)</td> 
<td align=center>Prova2</td> 
<td>(1BIM + 2BIM)/2</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=center>Fulano de Tal</td> 
<td align=center>7,0</td> 
<td align=center>10,0</td> 
<td align=center>9,0</td> 
<td align=center>7,9</td> 
<td align=center>8,0</td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=center>Beltrano</td> 
<td align=center>5,5</td> 
<td align=center>6,0</td> 
<td align=center>7,0</td> 
<td align=center>6,2</td> 
<td align=center>6,0</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 



Exemplo16: 
(Bordas e alinhamento da tabela) 
 
<html> 
<head> 
<title>Exemplo de Bordas</title > 
</head> 
<body>                 
<table border=5 width=80%> 
<tr> 
<td>1 célula</td>  
<td>2 célula</td> 
<td>3 célula</td> 
<td>4 célula</td> 
</tr> 
</table><p> 
<table border cellspacing=3 cellpadding=12> 
<tr> 
<td>1 célula</td> 
<td>2 célula</td> 
<td>3 célula</td> 
<td>4 célula</td> 
<td>5 célula</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
Exemplo17: 
(Imagem inserida em uma tabela) 
 
<html> 
<head> 
<title>Inserir uma imagem</title > 
</head> 
<body>                 
<tr> 
<table cellSpacing=3 cellPadding=3 align=right border=0></tr> 
<tbody> 
<tr> 
<td><img height=148 src="arquivo/Predator.gif" width=232 border=3> 
</td></tr></tbody></Table> 
</body> 
</html> 
 
 


