
 
 

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

ALUNO: _________________________________________ 
 

 
 

ATIVIDADE PRÁTICA AVALIATIVA 

 

 PRAZO PARA VERIFICAÇÃO EM CLASSE: 04 DE JANEIRO DE 2015  

 A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA NO MÁXIMO EM TRIO 

 VALOR: 2,0 PONTOS  

 
QUESTÃO 01. 
 
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.: 

 

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. Desenvolver o seguinte formulário de cadastro com as seguintes características.  

 A célula com o texto: “Não é associado? Faça seu cadastro” deverá ter cor de fundo azul claro com 

texto na cor preta. A outra célula da mesma linha deverá ter cor de fundo azul escuro 

 O campo UF, deverá vir com as siglas dos estados da região nordeste do Brasil 

 O campo Est. Civil deverá vir com os seguintes dados: Solteiro, Casado, Viúvo e Divorciado 

 O campo senha deverá ter os dados escondidos. Ou seja, ao digitar os valores para preencher o 

campo ele deverá está no formato de “password” 

 

 


