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LISTA 02 

Conteúdo 

 Frames, Hipertextos e Tabelas. 

Orientações para a produção do trabalho 

1. O trabalho consistirá em produzir um site para disponibilizar informações turístico-históricas e 

sociais sobre determinada cidade/região de sua preferência. 

2. A produção deverá ser realizada em grupos de 3 (três) componentes e valerá de 0 (zero) à 4 

(quatro) pontos na média final da primeira nota da disciplina de Autoria Web no semestre 

2011.1 para turma de Informática EJA, 4º Semestre. 

3. O trabalho deverá ser apresentado ao professor da disciplina até o dia 10 de maio de 2011, 

durante a aula, sujeito à avaliação. 

4. Grupos que, por ventura, apresentem um mesmo tema escolhido não contabilizarão pontos 

para esta avaliação e, portanto, serão descartados. 

5. Cada produção deverá seguir os fundamentos abaixo descritos: 

A. O site de ser construindo usando linguagem HTML e conforme layout indicado abaixo. 

 

http://www.ifrn.edu.br/joacamara
mailto:gabinete.joaocamara@ifrn.edu.br


B. No layout é possível identificar quatro regiões delimitados com números de 1 à 4. Faça uso 

de frames para compor o layout e siga as orientações abaixo para compor o site final: 

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

(nome da cidade/região, fotos da cidade/região, etc.) 

ii.  O frame 2 deve referenciar uma página que contém a cidade/região de menu 

vertical onde são itens obrigatórios:  

1. Página Inicial (Deve conter uma imagem da cidade/região como plano de fundo) 

2. História da cidade (incluir imagens da cidade) 

3. População e Política da cidade/região 

4. Pontos turísticos da cidade/região (Fazer uso de lista para compor um índice de 

pontos turísticos com âncoras que quando clicado leve as informações de cada 

ponto turístico na própria página) 

a. Utilizar tabela para separar os pontos turísticos e incluir imagem(s) 

b. Usar âncoras para ao final de cada ponto turístico retornar ao índice no topo da 

página 

5. Link para a página oficial da cidade (Abrir em nova janela) 

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

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

alunos, turma, ano com ®) 


