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LISTA 02 

Conteúdo 

 Frames, Hipertextos e Tabelas. 

Questões 

1. Construa um site para disponibilizar informações artísticas sobre um determinado 

cantor/compositor de sua preferência. 

 

O site de ser construindo usando linguagem HTML e conforme layout indicado nesta questão. 

 

No layout é possível identificar seis regiões delimitados com números de 1 à 6. Faça uso de 

frames para compor o layout conforme figura e siga as orientações abaixo para compor o 

site final. 

 

 

1.1.1.  O frame 1 deve referenciar uma página com informações de cabeçalho do site 

(nome do site, logotipo, etc.) 

1.1.2.  O frame 2 deve referenciar uma página que contém a região de menu vertical onde 

são itens obrigatórios:  

http://www.ifrn.edu.br/joacamara
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1.1.2.1. Página Inicial (Deve conter uma imagem do cantor/compositor como plano 

de fundo) 

1.1.2.2. Biografia do cantor/compositor (Incluir imagens nesta página) 

1.1.2.3. Cronologia das obras (Utilizar tabela) 

1.1.2.4. Acervo e Letras (A página de acervo deve conter uma lista desordenada 

com no mínimo 2 links de letras de músicas que quando clicado deve levar 

a páginas com as letras das músicas correspondentes. 

1.1.2.4.1. Usar âncoras nas páginas das letras de música para no final delas dar 

a opção de retornar ao topo 

1.1.2.5. Link para a página oficial do cantor/compositor (Abrir em nova janela) 

1.1.3.  O frame 3 é o mainframe onde será exibido o conteúdo da página 

1.1.4.  O frame 4 deve referenciar uma página com informações de rodapé (nome do 

aluno, turma, ano com ®) 

1.1.5.  O frame 5 e frame 6 são destinados a banners, portanto devem referenciar páginas 

com imagens de banners dos supostos patrocinadores do site, cada banner, quando 

clicado, deve levar a página (em outra janela) do patrocinador correspondente. 

 

 

 

2. Ao final, crie uma conta (caso já não tenha uma) no servidor de hospedagens XPG e 

publique os arquivos necessários para o seu site (páginas html e imagens usadas) e envie o 

link do site publicado para o e-mail edmilson.campos@ifrn.edu.br. 
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