
 
 

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO WEB 1 
PROFESSOR: REGILAN MEIRA  
www.regilan.com.br – e-mail: regilan@hotmail.com 
 

ALUNO: _________________________________________ 
 

 
 

BATERIA DE EXERCICIOS DE PW1  - VALOR 2,0 PONTOS 
“EM DUPLA” 

 
 

QUESTÃO 01. 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 02.  Utilizando Divs/Tabelas e regras CSS, cria uma página HTML para apresentar um menu 

conforme a imagem abaixo: 

   
 
 
 

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. 



 
 

QUESTÃO 03.  Utilizando tabelas e regras CSS, crie uma página HTML que apresente o resultado mostrado na imagem 

a seguir: 

 
 

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

a seguir: 

 

QUESTÃO 05. 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 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. 

 


