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LISTA DE EXERCÍCIOS 04 - CSS: ESTILIZAÇÃO DE TEXTOS E PSEUDOELEMENTOS 
 

 

Questão 01. Criar uma regra CSS para formatação de parágrafos utilizando as seguintes 
configurações: 
 

 Borda Esquerda: Espessura de 20em, na cor verde e estilo solid. 

 Borda Direita: Espessura de 20em, na cor vermelha e estilo solid. 

 Largura: 60%  

 Altura: 400px; 

 Tamanho da fonte: 12px; 

 Espaçamento entre letras: 3em; 

 Espaçamento entre palavras: 4ex; 

 Altura dos blocos: 3em; 

 Alinhamento do texto: justificado 

 Tipo de fonte Verdana 

 Endentação do texto: 25px; 
 
Por fim adicione aos pseudo-elementos :firstletter e :firstline, as seguintes 
configurações: 
 
:firstletter 

 Tamanho da Fonte: 36px 

 Cor da fonte: azul 

 Decoração do texto: overline 
 
:firstline 

 Decoração do texto: underline 

 Capitalização do texto: todos os caracteres em caixa alta 
 

Questão 02. Criar regras css para os seguintes links: 

 

a) Link em estado inicial sem sublinhado 

b) Link em estado inicial com sublinhado acima do texto, em estado ativo com uma linha 

passando ao meio do texto, e em estado visitado com sublinhado abaixo do texto 

c) Link em estado inicial na cor laranja e em estado hover na cor verde e sublinhado 

d) Link em estado inicial com bordas com estilo solida e cor  azul, fundo preto e cor da fonte 

branco; e em estado hover com bordas com estilo pontilhadas e cor preto, fundo branco e 

cor da fonte preto 

e) Link em estado inicial de cor vermelha; estado visitado em itálico e negrito na cor laranja; 

estado hover sublinhado, e quando o usuário clicar no link a cor deverá ser amarelo. 

 

Para cada regra acima, crie uma classe ou id e em seguida associe-as para os links criados. A regra CSS 

deverá ser criada de forma interna. 



 
 

 

Questão 03. 

Adicionar as seguintes imagens em uma página HTML. Adicione regras CSS para que ao passar o 

cursor do mouse sobre as imagens, as imagens sejam alteradas conforme a ilustração abaixo:  

 

                                     
 

                                
 

Questão 04. Com base neste do topo adaptado do site Globo.com, você deverá criar um código 

HTML para que este seja apresentado no navegador de forma semelhante a imagem a seguir.  

 

 

Em seguida deverá ser criado um efeito hover para que aparecem bordas sobre cada item do menu 

(notícias, esportes, entretenimento) quando o usuário passar o cursor do mouse sobre cada item. 

Exemplo: Quando o cursor do mouse estiver sobre o item esporte, este deve ser visualizado 

semelhante a imagem abaixo: 

 

 

Questão 05. Criar uma regra Css para listas com as seguintes características 

 

 Utilizar pequena seta na cor vermelha e usá-la como imagem de marcador da lista 

 Cor do texto vermelho 

 Fonte verdana de tamanho 12px 

 A borda inferior os itens do da lista serão traçadas, de espessura 1px e cor vermelha; 

 

Após criar a regra acima, você deverá criar outra regra css (efeito hover) de forma que ao passar o mouse 

sobre os elementos da lista, a imagem de marcador da lista, a borda inferior o texto estejam  na cor verde. 

 



 
 

Para testar a regra acima, crie uma lista não numerada com 5 itens:  

 

1 Kg de Batatas 

2 Ovos 

1 Xícara de Leite 

200 gramas de farinha de trigo 

1 colher de sopa de manteiga 

 

 

Questão 06: O site Globo.Com utiliza um efeito hover para adicionar uma borda a uma imagem e 

sublinhar o texto relativo a um link que irá direcionar a uma outra página. Veja exemplo: 

 

 

 

Utilizando o exemplo acima, crie uma página HTML que produza o mesmo efeito apresentado. 

 

OBS: As imagens utilizadas estão disponíveis em arquivo compactado juntamente com a atividade 

proposta. 

 

Exemplo: 


