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Um menu drop-down é um elemento de interface com o usuário similar à uma lista, que permite 

que o usuário escolha um valor de uma lista de opções que "cai para baixo". Quando o menu drop-

down está inativo, ele esconde as opções do menu, economizando espaço na tela. Quando 

ativado, ele mostra uma lista de opções que "cai", onde o usuário pode selecionar uma das opções 

para que o sistema possa interpretar a intenção do mesmo. 

 

Este tipo de menu pode ser visualizado com frequência em diversos sites da WEB, por isto, 

baseado nos conhecimentos sobre programação para web e também na aula sobre menus, você 

deverá pesquisar na Internet sobre como podemos criar menus DROP-DOWN utilizando HTML e 

CSS, para que sejam construídos um menu para UMA DAS QUESTÕES (LIVRE ESCOLHA)  a seguir.: 

 
 

QUESTÃO 01. O site institucional do IFBA utiliza menu drop-down para organizar o conteúdo 
disponibilizado do site em formato de menu. Veja exemplo: 
 

 
 

Baseado em seus conhecimentos desenvolva o mesmo menu do site do IFBA porém no formato 

VERTICAL. 

Em seguida ao passar o mouse sobre o item ENSINO devem ser mostrados os seguintes itens: 

Ensino Técnico 

Graduação 

Pós-graduação 

Ensino a distância (EAD) 

Rede Certific 

 

 

 



 
 

QUESTÃO 02. Utilizando HTML e CSS, construa o seguinte MENU: 

 

Ao passar o mouse sobre um dos itens do menu, este deve-se ter um fundo vermelho, conforme a 

imagem acima. 

Em seguida ao passar o mouse sobre o item ESPORTE (este deve ficar com fundo verde) e devem 

ser mostrados os seguintes itens: 

 


