
 
 

1 
 

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO WEB I 
PROFESSOR: REGILAN MEIRA  
Site: www.regilan.com.br | e-mail: regilan@hotmail.com 
 

ALUNO: _________________________________________ 
 

 
I UNIDADE 

AVALIAÇÃO DE PROG. WEB I 
 

VALOR TOTAL: 4,0 PONTOS 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

 Cada questão possui uma alternativa 
correta; 

 Marque com um (X) no GABARITO a 
sua resposta; 

 O valor de cada questão correta é 0,4 
pontos; 

 Apenas será corrigido o GABARITO, 
por isto preencha da forma adequada 
sem rasuras; 

 
 

QUESTÃO 01.  NÃO é uma propriedade para fonte 

que se possa aplicar em uma folha de estilo CSS:

  

(a) font-weight 

(b) font-family 

(c) font-variant 

(d) font-color 

(e) font-size 

 

QUESTÃO 02. NÃO é uma propriedade para borda 

que se possa aplicar em uma folha de estilo CSS: 

 

(a) border-color 

(b) border-style 

(c) border-top-color 

(d) border-width 

(e) border-size 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03.  Sobre o CSS, considere: 

 

I. Os códigos de estilo só podem ser armazenados 

em arquivos separados. 

II. Estilos podem ser definidos como atributo de 

um elemento, os quais se sobrepõem aos estilos 

do documento. 

III. A associação de uma folha de estilo armazenada 

em um arquivo externo ser feita por meio do 

elemento <LINK>. 

 

Está correto o que consta APENAS em: 

(a) II e III. 

(b) I e II. 

(c) I e III. 

(d) III. 

(e) I.  

 

QUESTÃO 04.  As regras de CSS especificadas 

dentro de uma tag de HTML através do atributo 

style=””, que se referem ao estilo INLINE: 

 

(a) podem ser aplicadas por link em alguma 

página HTML. 

(b) afetam somente a tag atual da página 

HTML. 

(c) afetam outros documentos da página 

HTML. 

(d) podem ser aplicadas por link no cabeçalho 

da página HTML. 

(e) afetam outras tags da página HTML. 
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QUESTÃO 05. O código CSS a seguir 

 

td { color: white; background-color: red}  

li { color: green}  

 

quando adicionado em uma página HTML é 

responsável por formatar respectivamente: 

 

(a) Uma tabela e um item de lista 

(b) Uma tabela e uma lista ordenada 

(c) Uma coluna de uma tabela e um item de 

lista 

(d) Uma linha de uma tabela e um item de 

uma lista 

(e) Uma coluna de uma tabela e uma lista não 

ordenada 

 

QUESTÃO 06.  Podemos usas as seguintes 

propriedades para deslocar um elemento em 

relação a sua margem:  

 

(a) margin-top, margin-bottom, margin-

left e margin-width 

(b) top, bottom, left e right 

(c) margin-top, margin-bottom, margin-

left e margin-right 

(d) margin-width, margin-height, 

margin-absolute e margin-relative 

(e) margin-static, margin-absolute, 

margin-relative e margin-fixed 

 

QUESTÃO 07. Constitui uma boa prática em 

programação a documentação dos códigos fontes 

através da inclusão de comentários. Na linguagem 

HTML, qual dos comandos é correto para inserir 

comentário. 

 

(a) /*  Este é um comentário  */ 

(b) // Este é um comentário // 

(c) -- Este é um comentário  -- 

 

(d) <!--  Este é um comentário  --> 

(e) # Este é um comentário  # 

 

QUESTÃO 08. Considere as proposições abaixo: 

 

I. Há CSS de três tipos: inline, embedded  e 

externo. 

 

II. Um site pode ser feito somente com CSS, 

que é mais simples que o HTML. Ou seja, o CSS 

é um sucessor do HTML. 

 

III. Uma classe é uma forma de modificar uma 

tag HTML (que no CSS se chama seletor), de 

modo que só as tags com a classe específica são 

modificadas pelo CSS. Isso evita que todas as 

tags de um tipo específico sejam afetadas 

obrigatoriamente na folha de estilos em 

cascata. 

 

IV. Hoje em dia é obrigatório que a 

formatação dos elementos HTML seja regidos 

por um arquivo CSS externo. 

 

V. O CSS do tipo externo é o mais eficiente 

quando precisamos modificar o layout de vários 

documentos HTML ao mesmo tempo. 

 

Assinale a opção correta: 

 

(a) III e V estão corretas 

(b) II, III e V estão corretas 

(c) III e IV estão corretas 

(d) Apenas a alternativa III está correta 

(e) Apenas a alternativa V está correta 

 

QUESTÃO 09. Um link é uma conexão para uma 

página externa ao documento. Pode direcionar o 

visitante para outra página do mesmo site ou 

conduzi-lo à uma página externa ao site. Para 
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adicionar um link em HTML utilizamos a seguinte 

representação: 

(a) <a link=”nomeDaPagina.html”> </a> 

(b) <a href=”nomeDaPagina.html”> </a> 

(c) <link href=”nomeDaPagina.html”> </link> 

(d) <a src=”nomeDaPagina.html”> </a> 

(e) <link src=”nomeDaPagina.html”> </link> 

 

QUESTÃO 10.  Considere o fragmento de código 

para criação de tabela: 

<table> 
<tr> 

<td> </td> 
<td> </td> 

</tr> 
<tr> 

<td> </td> 
<td> </td> 
<td> </td> 

<tr> 
</table> 

 

O código apresentado permite criar uma tabela 

com: 

(a) Duas colunas e três linhas 

(b) Uma coluna com duas linhas e outra 

coluna com três linhas 

(c) Duas linhas e três colunas 

(d) Uma linha com duas colunas e outra 

linha com três colunas 

(e) Nenhuma alternativa está correta 
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Marque com um X a resposta correta de cada questão no gabarito a seguir: 

Exemplo:  

QUESTÃO RESPOSTA 

A B C D E 

QUESTÃO 101       X 

 

GABARITO 

 

QUESTÃO RESPOSTA 

A B C D E 

QUESTÃO 01        

QUESTÃO 02      

QUESTÃO 03      

QUESTÃO 04      

QUESTÃO 05      

QUESTÃO 06      

QUESTÃO 07      

QUESTÃO 08      

QUESTÃO 09      

QUESTÃO 10      
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