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LISTA DE EXERCÍCIOS 03 – HTML: Links e Tabelas | CSS: Margin, Padding e Border 
 
 

Questão 01. Criar uma regra CSS para formatação de parágrafo com as seguintes configurações: 
 

 Largura do parágrafo: 150px; 

 Altura do parágrafo: 100px; 

 Cor da fonte branca 

 Tipo de fonte Arial 

 Cor de fundo verde  

 Borda Superior: Espessura de 2px, na cor azul e estilo dashed. 

 Borda Esquerda: Espessura de 2px, na cor amarela e estilo dotted. 

 Borda Inferior: Espessura de 2px, na cor vermelha e estilo double. 

 Borda Direita: Sem borda 

 Espaçamento Superior e Esquerda: 10px 

 

Ao final adicione um texto ao parágrafo e verifique se o resultado apresentado está de acordo com a 
formatação sugerida. 
 

Questão 02. Em relação às propriedades de margens, criar regras CSS de forma que o resultado a ser 

apresentado seja semelhante a imagem a seguir: 

OBS: Todas as imagens utilizadas na página acima estão em uma pasta compactada junto com a atividade. 

 

 

 



 
 

Questão 03.  Utilizando Divs/Tabelas e regras CSS, cria uma página HTML para apresentar um menu 

conforme a imagem abaixo: 

   
 
Questão 04.  Utilizando tabelas e regras CSS, crie uma página HTML que apresente o resultado mostrado na imagem 

a seguir: 

 
 

Questão 05. Utilizando tabelas e regras CSS, crie uma página HTML que apresente o resultado mostrado na imagem a 

seguir: 

 

OBS: Todas as imagens utilizadas na página acima estão em uma pasta compactada junto com a atividade. 

Configure as propriedades: border e padding de forma que o menu seja 

apresentado semelhante a imagem lateral.  

Altere também as propriedades de fonte e cor para os títulos do menu e configure a 

cor da borda a direita da mesma cor usada para os títulos do menu. 

Adicione também links externos ou internos (OBS: De livre escolha) para cada um 

dos itens do menu. 


