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LISTA 04 

Orientações 

 Para realizar os exercícios abaixo, o aluno deverá utilizar CSS e HTML. 

 Para cada exercício, crie um arquivo HTML e um arquivo CSS.  

 O arquivo HTML deverá conter os dados do site e o CSS deverá conter toda a formatação 

do conteúdo do site. 

Questões 

1. Construa o layout abaixo, observando o que se pede. Salve os arquivos com nome 

exercicio1.html e exercicio1.css. 

 

a) Título “SISTEMAS PARA INTERNET“ em formato de cabeçalho e centralizado; 

b) Após o cabeçalho incluir uma linha horizontal tamanho 2 e cor cinza; 

c) O texto “DISCIPLINAS - II SEMESTRE” na fonte Arial, negrito, tamanho 3 e cor vermelha; 

d) Denominar as disciplinas (1,2 e 3), na fonte Arial, tamanho 3 e cor verde; 

e) O texto “Esta é a primeira aula de HTML” deve ser um texto pré-formato, fonte Arial. 

2. Construa o layout abaixo, observando o que se pede. Salve os arquivos com nome 

exercicio2.html e exercicio2.css. 

a) O texto título deverá ser em cor azul com tamanho 3; 

b) A linha horizontal deve ser cinza e tamanho 2; 
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c) Para cada figura colocar um texto para aparecer com for posicionado o mouse sobre a 

imagem. O texto a seguir colocar para cada figura seguindo a ordem (Buscar, Mostrar 

todos, Registro Anterior, Próximo Registro, Salvar, Limpar, Excluir); 

d) Para os links fazer para o site do Google. 

 

 
 

3. Construa uma página que contenha: 

a) Uma lista ordenada (números); 

b) Uma lista não ordenada; 

c) Uma tabela com dados; 

d) Um formulário que contemple pelo menos dois dos modelos vistos. 


