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I UNIDADE 

AVALIAÇÃO DE PROG. WEB I 
 

VALOR TOTAL: 6,0 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.  Analise o código HTML a seguir. 

  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> </head> 

<body> 

<h1>Título</h1> 

<p>Primeiro parágrafo</p> 

</body> 

</html> 

 

Para que o título seja exibido na cor azul, o código 

CSS inserido no estilo CSS  deve ser:  

 

(a) font = rgb(0,0,255) for h1 

(b) h1:color=rgb(0,0,255)  

(c) h1 {color:rgb(0,0,255)} 

(d) <h1><color>rgb(0,0,255)</color></h1> 

(e) {h1}<color:rgb(0,0,255)>{/h1} 

 

QUESTÃO 02. A HTML é uma linguagem de 

marcação utilizada na construção de páginas na 

Web. 

 

O comando de formatação da linguagem para 

definir um hyperlink indicando que o recurso 

“linkado” deve ser aberto em uma nova janela do 

navegador é: 

 

(a) <a href = "url" target ="_top">meu link</a> 

(b) <a href = "url".new>meu link</a> 

(c) <a href = "url" target="_blank">meu link</a> 

(d) <a href = "url" target ="_parent">meu 

link</a> 

(e) <a href = "url" target ="_self">meu link</a> 

 
 
QUESTÃO 03.  No corpo de uma página HTML há 

dois parágrafos definidos, respectivamente, pelas 

instruções: 

 

<p id="t1">TRT</p>  

<p class="t2">11ª Região</p>.  

 

Para definir a cor vermelha para a fonte destes 

parágrafos utiliza-se, em um bloco CSS incorporado 

a instrução: 

 

(a) .t1, #t2{color:#ff0000} 

(b) p#t1, p.t2{color:#0000ff}  

(c) p.t1, p#t2{font-color:#ff0000} 

(d) p{font-color:#ff0000} 

(e) #t1, .t2{color:#ff0000} 
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QUESTÃO 04.  Considere a seguinte página HTML5 

que utiliza CSS3. 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

     <head> 

         <style> 

             .button { 

                 background-color: 

#ededed; 

                 border: solid #000000 

1px; 

                 color: #000000; 

                 padding: 15px 32px; 

                 text-align: center; 

                 font-size: 16px; 

                 cursor: pointer; 

                 } 

         </style> 

     </head> 

 <body> 

     <p class="button">Salvar</p> 

 </body> 

</html> 

 

 

Para que o parágrafo apresentado apresente 

bordas com cantos arredondados, podemos 

acrescentar a seguinte propriedade CSS: 

 

(a) border-corder: 30px 

(b) border-corder: radius 30px 

(c) border-radius: 50px 

(d) rounded-border: 20px 

(e) border-left-radius: 50% 

 

 

QUESTÃO 05. Em uma página HTML5 deseja-se 

vincular um arquivo chamado arq1.css . Para isso 

devem-se utilizar as instruções: 

 

(a) <link rel="stylesheet" type="text/css" 

src="arq1.css">  

(b) <import type="text/css" href="arq1.css"  

(c) <link type="css" style="external" 

href"=arq1.css">  

(d) <include type="text/css" href="arq1.css">  

(e) <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="arq1.css"> 

 

QUESTÃO 06.  CSS significa Cascading Style Sheets 

ou, simplesmente, folha de estilo, e foi 

desenvolvida com a finalidade de definir como os 

elementos HTML deverão ser apresentados. 

Dentre as vantagens de se utilizar o CSS no 

desenvolvimento de sites pode-se destacar a 

economia de tempo e a diminuição de trabalho 

para formatação de uma página web.  

Existem três maneiras de se inserir o CSS em um 

documento web: inserir o estilo na própria tag 

HTML (Inline style), na folha de estilo interna 

(Internal style sheet) ou na folha de estilo externa 

(External style sheet). Sobre as maneiras de se 

inserir o CSS, podemos afirmar que 

 

(a) a ligação internal é a única que pode 

modificar o estilo de mais de uma tag. 

(b) a ligação inline tem prioridade sobre as 

demais. 

(c) todas as ligações CSS precisam de um 

arquivo externo. 

(d) nenhuma ligação tem preferência sobre a 

outra. 

(e) ligação external tem prioridade sobre as 

demais, logo, é a mais utilizada. 
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QUESTÃO 07. Assinale a opção que apresenta a tag 

incluída na especificação do HTML5 que permite a 

reprodução de arquivos que contenham som ou 

música. 

 

(a) <phonic> 

(b) <img> 

(c) <sound> 

(d) <audio> 

(e) <music> 

 

QUESTÃO 08. Quando um desenvolvedor de 

páginas HTML deseja definir, em uma página, a 

marcação de uma lista ordenada, ele utiliza as tags: 

 

(a) < ol > </ ol > 

(b) < a > </ a > 

(c) < dt > </ dt > 

(d) < sub > </ sub > 

(e) < ul > </ ul > 

 

QUESTÃO 09.  Uma folha de estilo pode ser criada 

e definida como interna quando as regras CSS 

estão declaradas: 

 

(a) em mais de uma folha de estilo e quando as 

mesmas são distintas. 

(b) no próprio documento HTML e somente 

válidas nesse documento. 

(c) dentro da tag do elemento HTML 

representados por <a>. 

(d) à parte do documento HTML em outro 

documento. 

(e) entre tags que definem o parágrafo de 

definição do header. 

 

QUESTÃO 10.  Em uma página HTML, deseja-se 

colocar a figura contida no arquivo "abc.png" como 

link para "www.abc.com". O comando HTML a ser 

usado é: 

 

(a) < a href="www.abc.com"> < img 

href="abc.png"/> < /a>; 

(b) < a src="www.abc.com"> < img 

src="abc.png"/> < /a>; 

(c) < a link="www.abc.com"> < img 

src="abc.png"/> < /a>; 

(d) < a link="www.abc.com"> < img 

href="abc.png"/> < /a>; 

(e) < a href="www.abc.com"> < img 

src="abc.png"/> < /a>; 
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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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