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▪

▪ <> </>

▪  <tag> conteúdo </tag> 

▪

Para a construção das nossas páginas (X)HTML, usaremos um 
software gratuito chamado Alleycode, o qual se encontra 
disponível para download em http://www.alleycode.com/ 
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▪ <html> 
</html> 

▪ <head>  
</head>

▪ <title> </title> <head> 

▪ <body>  </body> 



<html> 

</html> 

<head> 

</head> 

<title> </title> 

<body> 

</body> 

Página Inicial 

Aqui são colocados os comandos HTML, textos e imagens. 

Indica ao browser que o conteúdo do arquivo é html 

Fecha a tag html 

Informações sobre a página web 

Fecha a tag head 

Delimita o corpo da página 

Fecha a tag body 

Mostra o título da página no  

topo do browser 

Exercício:  
Usando o AlleyCode, digite o 
documento HTML acima, salve-o 
com o nome de “primeiraHTML.html” 
e abra-o em um browser. 





▪ <h> </h> 

<h1> Cabeçalho Grande </h1> 

<h6> Cabeçalho Pequeno </h6>  

 
▪ <center> 

<center> </center>  



      <center> 
        <h1> </h1> 
        <h2> </h2> 
        <h3> </h3> 
        <h4 > </h4> 
        <h5 > </h5> 
      </center> 

<h6 > </h6> 





• Crie uma página HTML semelhante à estrutura abaixo: 
 

 

            IFRN, Campus João Câmara 
 

            Cursos 

 
            1. Informática        

            Modalidades: Integrado Regular, Integrado EJA, Subsequente 

 

            2. Cooperativismo 
            Modalidades: Integrado Regular, Integrado EJA, Subsequente 

 

            3. Física     

            Modalidade Licenciatura 

 



Quem dera, eu ser ator<br /> 
Fazer parte desta cena de amor<br /> 
Numa tela de cinema, pra o mundo ver<br /> 
Só você, só você, só você é o meu amor 

▪

<p>

▪
<br />

<p align = center> Me perco, nos teu lábios de mel </p> 
<p align=left>E vejo a força da paixão </p> 
<p align = right>É fogo com pétalas de flor </p> 
<p>Provei do teu beijo e deu um sacolejo no meu coração</p> 



▪ <hr> 

hr size width
▪

» width

» size



hr size=8 /
<p> </p> 

        <p> </p> 
        <p> </p> 
 

<br /> 
<br /> 

<br /> 
 

hr width=70% />





Estilo Sintaxe Função 

Negrito  <b> Texto </b>  Deixa o texto em negrito 

Itálico <i> Texto </i>  Deixa o texto em Itálico 

Sublinhado <u> Texto </u>  Deixa o texto sublinhado 

Sobrescrito <sup> Texto </sup>  Deixa o texto sobrescrito 

Subscrito <sub> Texto </sub>  Deixa o texto subscrito 

Letreiro  <marquee>Texto</marquee>  Cria o efeito da proteção de tela "Marquee" 

do Windows.  

Pulsante <blink> Texto </blink>  Cria um efeito "pisca-pisca" no texto 



<i> </i>
hr size=8

<p><b> </b></p> 
        <p> </p> 
        <p><b> </b></p> 
 

<br> 
<br> 

<b> </b><br> 
 

hr width=70% 





Texto pulsante (blink) 

▪



COR HEXADECIMAL 

Black ( Preto )  #000000 

White ( Branco )  #FFFFFF 

Yellow ( Amarelo )  #FFFF00 

Blue ( Azul )  #0000FF 

Green ( Verde )  #00FF00 

Dark Green (Verde 

escuro)  

#2F4F2F 

Red ( Vermelho )  #FF0000 

Magenta ( Rosa )  #FF00FF 

Cyan ( Ciano )  #00FFFF 

▪ <body> BGCOLOR
»

<body bgcolor=“BLUE"> 

<body bgcolor="#0000FF">  



body bgcolor





▪



▪ background

background

background

▪ bgcolor text 

bgcolor text



background





▪



▪

▪

▪

▪


