
Primeiros elementos HTML: parágrafos, cabeçalhos e listas 

 

A finalidade da HTML, desde sua invenção, é a de ser uma linguagem de 

marcação e estruturação de hipertextos. Um documento é visto como um conjunto de 

eventos concorrentes dependentes de tempo (áudio, vídeo, etc.), conectados por webs 

ou hiperlinks. O HTML fornece a base para a construção de sistemas hipertexto 

padronizados, consistindo de documentos que aplicam os padrões de maneira 

particular. Para escrever HTML existem elementos que são representados por tags ou 

etiquetas. 

Tags são pares de sinais destinados a englobar conteúdos e têm finalidade 

informar ao navegador sobre qual o tipo de conteúdo está nela contido. 

Observe a marcação a seguir: 

<tag inicial> Nonon OnoNonono </tag final> 

 

A sintaxe geral da HTML segue o modelo mostrado acima, ou seja, uma 

marcação indicando o início e outra mostrando o fim de um conteúdo. As marcas inicial 

e final são chamadas de tags, que, além de delimitar conteúdos, informam a natureza 

desses conteúdos. Um par de tags constitui um elemento. 

Observe a marcação HTML para um parágrafo: 

<p> Texto de um parágrafo </p> 

 

Escrevem-se as tags de abertura e de fechamento entre os sinais: “<” e “>” e 

usa-se uma barra invertida “\” logo após o sinal “<” para indicar a tag de fechamento. 

Existem alguns elementos que são representados por uma tag. São os elementos 

vazios, assim chamados por não englobarem conteúdos. Tais elementos são 

empregados na marcação para acrescentar informação ao documento. Há um elemento 

HTML destinado a causar uma quebra de linha em um texto, para forçar um quebra de 

linha existe o elemento “br”. Para efeito de padronização o elemento “br” é 

representado com uma barra antes do sinal de fechamento da tag e o espaço em branco 

antes da mesma. 

Exemplo tag “br”:  

<p>Texto na primeira linha <br />Texto na segunda linha</p> 

 

Atributos são informações adicionais sobre um elemento HTML. Os atributos são 

definidos dentro da tag de abertura do elemento. No exemplo a seguir, o atributo style 

é utilizado para um elemento parágrafo. 

Exemplo: 



<p style=“color:red”> Parágrafo na cor vermelha </p> 

A sintaxe para atributos consiste no nome do atributo seguido por um sinal = 

(igual) e o valor do atributo escrito entre aspas. Outro exemplo: 

<a href=“notas.html”> Notas da IV Unid.</a> 

 

A marcação acima diz ao navegador que o texto é um hiperlink que remete o 

usuário ao documento que contém as notas da IV Unidade. Estudaremos neste capítulo 

os seguintes elementos:  

▪ Tags para estrutura geral da página: 

<html>, <head> e <body> 

▪ Tags para títulos, cabeçalhos e paragráfos 

<title>, <h1> a <h6> e <p> 

▪ Tags para comentários 

<!-...-> 

▪ Tags para lista 

<ol>, <ul>, <li>, <dt> e <dd> 

 

 

Tags para cabeçalho e paragrafo: <p>, <h1> a <h6> 

 

Os cabeçalhos (<h1<, h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>) servem para dividir 

seções de texto. Exemplo: 

<h1>Faturamento da Indústria Paulista cai 13,4 % em um ano </h1> 

 

Ao contrário dos títulos, os cabeçalhos podem ter qualquer extensão e deverão 

ser especificados no corpo do documento <body> </body>. 

 

Existem seis níveis de cabeçalho, veja exemplo: 

<body> 

<h1>Este é um cabeçalho de nível 1</h1> 

<h2>Este é um cabeçalho de nível 2</h2> 

<h3>Este é um cabeçalho de nível 3</h3> 

<h4>Este é um cabeçalho de nível 4</h4> 

<h5>Este é um cabeçalho de nível 5</h5> 

<h6>Este é um cabeçalho de nível 6</h6> 



</body> 

 

 

O código HTML de cabeçalhos mostrado acima será apresentado assim no 

navegador: 

 

Este é um cabeçalho de nível 1 

Este é um cabeçalho de nível 2 

Este é um cabeçalho de nível 3 

Este é um cabeçalho de nível 4 

Este é um cabeçalho de nível 5 
Este é um cabeçalho de nível 6 

 

OBS: Quanto menor o número do cabeçalho, maior será o tamanho da fonte 

 

Para separar blocos de texto, usamos o elemento paragrafo: <p>. Exemplo:  

<body> 

   <p> Os parágrafos delimitados por etiquetas “p” podem ser 

facilmente justificados à esquerda, ao centro ou à direita, 

especificando tal justificação no interior da etiqueta por meio 

de um atributo align. Um atributo não é mais do que um parâmetro 

incluído no interior da etiqueta que ajuda a definir o 

funcionamento da etiqueta de uma forma mais pessoal.  

   </p> 

   <p> 

  Os atributos têm seus valores indicados entre aspas (“).O 

atributo align toma determinados valores que são escritos entre 

aspas. Em algumas ocasiões necessitamos especificar alguns 

atributos para o funcionamento correto da etiqueta. Em outros 

casos, o próprio navegador toma um valor definido por padrão. 

Para o caso de align, o valor padrão é left. 

   </p> 

</body> 

 

 

 

 



Tags para listas: <ul>, <ol> a <li> 

 

Existe três tipos de listas: 

▪ Listas numeradas, ou classificadas, geralmente marcadas com números; 

▪ Listas com marcadores, ou listas não classificadas; 

▪ Listas de glossário, nas quais cada item na lista tem um termo e uma 

definição para ele, e que é organizada de forma que o termo esteja de 

alguma forma selecionado ou destacado. 

As listas numeradas são listas nas quais cada item é numerado sequencialmente. 

Para a lista numeradas utiliza-se a tag <ol>...</ol>. Para os itens lista utiliza-se a tag 

<li>...</li>. Exemplo: 

 

<body> 

   <p> Instalando o seu novo sistema operacional. </p> 

   <ol> 

      <li> Insira o CD-ROM no seu drive de CD-ROM. </li> 

      <li> Selecione EXECUTAR. </li> 

      <li> Digite a letra para o drive do seu CD-ROM. </li> 

      <li> Siga as instruções do programa de instalação. </li> 

      <li> Reinicie o seu computador depois de instalar todos os   

           arquivos.</li> 

      <li> Cruze os dedos </li> 

   </ol> 

</body> 

 

 

O código HTML da lista acima será apresentado assim no navegador: 

 

Instalando o seu novo sistema operacional 

1. Insira o CD-ROM no seu drive de CD-ROM.  

2. Selecione EXECUTAR.  

3. Digite a letra para o drive do seu CD-ROM.  

4. Siga as instruções do programa de instalação.  

5. Reinicie o seu computador depois de instalar todos os arquivos. 

6. Cruze os dedos  



O atributo start, aplicado a tag <ol> indica o valor inicial da lista que é será 

sempre um valor numérico. 

Exemplo: 

   <ol start=“10”> 

      <li> Insira o CD-ROM no seu drive de CD-ROM. </li> 

      <li> Selecione EXECUTAR. </li> 

      <li> Digite a letra para o drive do seu CD-ROM. </li> 

      <li> Siga as instruções do programa de instalação. </li> 

      <li> Reinicie o seu computador depois de instalar todos os   

           arquivos.</li> 

      <li> Cruze os dedos </li> 

   </ol> 

 

As listas não classificadas, são listas nas quais cada item é representado por 

marcadores (bullets). Para a lista não-classificadas utiliza-se a tag <ul>...</ul> e para 

os itens lista utiliza-se a tag <li>...</li>. Exemplo: 

<body> 

   <p> Coisas que eu gostaria de fazer de manhã. </p> 

   <ul> 

      <li> Tomar uma xícara de café. </li> 

      <li> Ver o sol nascer. </li> 

      <li> Ouvir o canto dos pássaros. </li> 

      <li> Ouvir o vento assobiando nas árvores. </li> 

      <li> Amaldiçoar os barulhos de construção por trazerem o 

mau humor.</li> 

   </ul> 

</body> 

 

 

 O código HTML apresentado acima, será apresentado assim no navegador: 

 

Coisas que eu gostaria de fazer de manhã.  

• Tomar uma xícara de café.  

• Ver o sol nascer.  

• Ouvir o canto dos pássaros.  

• Ouvir o vento assobiando nas árvores.  

• Amaldiçoar os barulhos de construção por trazerem o mau 

humor. 



 Um resumo dos elementos básicos pode ser representado pelas imagens a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas imagens a seguir são apresentandos algumas páginas web que utilizam as 

tags apresentadas neste capítulo. 

 

 

 

 



 

Figura 1. Site globo.com 

 

 

 

Figura 2. Site tudogostoso.com.br 

 



 

Figura 3. Site folha.com.br 

 

Exercícios práticos 

 

Questão 01. Com base nas TAGS já estudas, desenvolver o código HTML para a 

estrutura abaixo. Observações: Utilize lista de definição para os termos e 

definição das doenças listas 

DICIONÁRIO MÉDICO 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

I (1 - 7):  

Icterícia 

Pigmentação amarelada da pele e mucosas devido ao aumento da concentração 

de bilirrubina no sangue. Pode ser acompanhada de sintomas como colúria (ver), 

prurido, etc. Associa-se a doenças hepáticas e da vesícula biliar, ou à hemólise 

(ver). 

Imunodeficiência 

Distúrbio do sistema imunológico que se caracteriza por um defeito congênito 

ou adquirido em um ou vários mecanismos que interferem na defesa normal de 

um indivíduo perante infecções ou doenças tumorais. 

Impetigo 

Infecção da pele e mucosas, produzida por uma bactéria chamada Estreptococo, 

e caracterizada pela presença de lesões avermelhadas, com formação posterior 

de bolhas que contém pus e que, ao romper-se, deixam uma crosta cor de mel. 

Pode ser transmitida por contato entre as pessoas, como em creches. 

Imunização 



Processo mediante o qual se adquire, de forma natural ou artificial, a capacidade 

de defender-se perante uma determinada agressão bacteriana, viral ou 

parasitária. O exemplo mais comum de imunização é a vacinação contra diversas 

doenças (sarampo, coqueluche, gripe, etc.). 

Inconsciência 

Distúrbio no estado de alerta, no qual existe uma incapacidade de reconhecer e 

reagir perante estímulos externos. Pode apresentar-se em tumores, infecções e 

infartos do sistema nervoso central, assim como também em intoxicações por 

substâncias endógenas ou exógenas. 

Incontinência 

Incapacidade de controlar o esvaziamento da bexiga ou do reto. Como resultado 

produz-se perda de urina ou matéria fecal involuntariamente. As pessoas com 

incontinência podem apresentar um defeito adquirido ou congênito no 

mecanismo esfincteriano, ou alguma anormalidade neurológica que as impeça de 

reconhecer o estado de plenitude da bexiga ou reto e de promover esvaziamento 

destes quando for conveniente. . 

Infarto 

Morte de um tecido por irrigação sangüínea insuficiente. O exemplo mais 

conhecido é o infarto do miocárdio, no qual se produz a obstrução das artérias 

coronárias com conseqüente lesão irreversível do músculo cardíaco. 

<< Anterior Próximo >> 

 

Questão 02. Em outra página HTML, desenvolver um código HTML para a 
estrutura abaixo: 

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 

1990 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA; 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

TÍTULO II 

Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição 

SEÇÃO I - Disposições Gerais 

Art. 5. São requisitos básicos para investidura em cargo público:  

I. a nacionalidade brasileira; 

II. o gozo dos direitos políticos; 

III. a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV. o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V. a idade mínima de dezoito anos; 

VI. aptidão física e mental.ível do músculo cardíaco. 



Art. 8. São formas de provimento de cargo público:  

1. nomeação; 

2. promoção; 

3. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10/12/97) 

4. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10/12/97) 

5. readaptação; 

6. reversão; 

7. aproveitamento; 

8. reintegração; 

9. recondução. 

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo 

quadro, com ou sem mudança de sede. 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de 

remoção: 

I. de ofício, no interesse da Administração; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.527, de 

10/12/97) 

II. a pedido, a critério da Administração; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.5 27, de 

10/12/97) 

III. a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 

Administração: 

a. para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou 

militar que foi deslocado no interesse da Administração;  

b. por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente; 

c. em virtude de processo seletivo promovido 

Questão 03. Em algumas páginas WEB é comum o desenvolvedor do site colocar 
um ícone junto ao endereço do site na barra do navegador. Realize uma pesquisa na 
Internet sobre o tema e construa uma página HTML com um ícone adicionado ao 
endereço do site. 

EXEMPLO: Ver site do GLOBO.COM, UOL, etc. 

 


