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ALUNO: _________________________________________ 
 

 
III UNIDADE – ATIVIDADE PRÁTICA AVALIATIVA – 01 

ORIENTAÇÕES: 

 

1 – Atividade deve ser realizada em GRUPOS DE ATÉ 5 COMPONENTES 

2 – Pontuação: 2,0 pontos. 

3 – A atividade deve ser iniciada na aula do dia 11/10. 

4 – A DATA DE ENTREGA SERÁ COMBINADA EM CLASSE COM O PROFESSOR.  

5 – A formatação, criatividade e identidade visual serão levadas em consideração para avaliação. 

 

ATIVIDADE: 

 

1 – HTML e CSS: 

 

O grupo deve desenvolver uma página WEB que permita realizar a inscrição de um individuo em um 

evento fictício de tecnologia informação.  A página de inscrição deve ter os seguintes itens: 

 

a) Um cabeçalho com o título do formulário de inscrição 

b) Nome do participante 

c) Data de nascimento 

d) CPF 

e) Telefone 

f) Endereço completo 

g) Cartão de crédito para pagamento da taxa de inscrição 

h) Uma caixa de marcação para o usuário confirmar que está de acordo com as regras do evento 

i) Um botão para confirmar a inscrição 

j) Um cabeçalho para exibir a mensagem de confirmação de inscrição. Este cabeçalho só 

mostrará a mensagem de confirmação quando o usuário confirmar a inscrição.  

 



 
 

2 – JAVASCRIPT: 

 

Além dos elementos de cadastros, o grupo deverá desenvolver funções JavaScript para: 

 

a) Formatar PARA MAIUSCULO os caracteres digitados em todas as caixas de entrada de dados; 

b) Utilizar uma máscara para formatar o CPF e Telefone do participante no evento 

c) Verificar no momento que o usuário estiver digitando o número de cartão de crédito, se ele 

está digitando apenas números. 

d) Verificar se o usuário marcou a caixa de marcação que ele ESTÁ DE ACORDO COM AS REGRAS 

DO EVENTO 

e) Exibir uma mensagem de confirmação de inscrição quando o usuário CONFIRMAR A 

INSCRIÇÃO. Além de mostrar a mensagem de inscrição deve ser mostrada a data e a hora que 

a inscrição foi realizada. 

 

 

 
 

 


