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Estilização 
de Textos

 As propriedades para textos, definem as 
características dos textos inseridos dentro dos 
elementos HTML.

 As propriedades para textos são as listadas 
abaixo:

 color: cor do texto;
 text-align: alinhamento do texto;
 text-decoration: decoração do texto; 
 text-indent: recuo do texto;
 text-transform: forma das letras;
 direction: direção do texto; 
 letter-spacing: espaçamento entre letras;
 word-spacing: espaçamento entre 

palavras; 



Alinhamentos

 Em relação ao alinhamento, temos a 
propriedade text-align que controla o 
posicionamento horizontal do conteúdo de 
um elemento nível de bloco. 

 Os valores possíveis são: 
 left
 right,
 Center
 justify
 inherit(um valor herdado). 

 Esta propriedade coloca os textos às 
esquerda, direita, centralizado ou 
justificados em relação ao container onde 
está localizado.



Alinhamentos

 No exemplo abaixo, foi criado quatro classes para 
alterar o alinhamento do texto através da 
propriedade text-align:

.centro

{text-align:center;}

.direita

{text-align:right;}

.esquerdo

{text-align:left;}

.justificado

{text-align:justify;}



Alinhamentos

 Outra propriedade de alinhamento é a text-
indent que define uma endentação para 
primeira linha do texto contida em um bloco. Para 
configurá-lo, adicionamos um medida CSS de 
comprimento,porcentagem ou um valor herdado.

 CSS

 HTML:

OBS: poderá ser configurado um valor negativo para esta 
propriedade.

.exemplo{text-indent:100px;}

<p class=“exemplo”>Onononono</p>



Efeitos em 
textos

 Além de controlar espaçamentos e alinhar textos, 
podemos utilizar as propriedades CSS para adicionar uma 
série de efeitos em textos.

 A primeira propriedade a ser estudada é a propriedade 
text-decoration que causa um efeito decorativo no 
texto.

 Os valores possíveis desse efeito são: 
 none(sem decoração)

 Underline

 Overline

 line-through

 blink.



Efeitos em 
textos

 No CSS:

 No HTML:

 Resultado no Navegador:

.linhacortando{text-decoration:line-through;}

.duaslinhas{text-decoration: overline

underline;}

.piscar{text-decoration:blink;}

<p class="linhacortando">Linha cortando</p>

<p class="duaslinhas">Duas linhas</p>

<p class="piscar">Piscar</p>



Efeitos em 
textos

 Outro efeito em texto é a propriedade 

text-transform que controle os efeitos de 
capitalização dos textos. 

 Os valores possíveis dessa propriedade são:
• none;
• capitalize(primeiro caractere em caixa alta);
• uppercase(todos os caracteres em caixa alta);
• lowercase(caracteres em caixa baixa) 
• inherit

 Exemplo:

p{text-transform:capitalize;}



Efeitos em 
textos

 A propriedade text-shadow é utilizado 
para aplicar uma sombra a um texto.

 A propriedade text-shadow é usada da 
seguinte maneira: 

 Os dois primeiros valores são as 
coordenadas top left, para onde a sombra 
será projetada;

 O terceiro valor é o efeito blur da sombra;

 O quarto valor é a cor da sombra;

text-shadow: 2px 2px 2px #00f;



Efeitos em 
textos

 Por último temos ainda a propriedade 
direction controla a direção do texto e 
apresenta os seguintes valores:

 ltr: texto escrito da esquerda para a direita

 rtl: texto escrito da direita para a esquerda 

 Exemplo:

p{

direction:rtl;

}



Espaçament
os e 
alinhamento
s de textos

 As regras CSS dispõem de mecanismos para 
controle de espaçamentos em fontes e textos, seja 
na vertical quanto na horizontal.

 Para controlar o espaçamento entre letras e 
parágrafos de um texto utilizamos as propriedades:

 letter-spacing;

 word-spacing;

 line-height



Espaçamentos

 A propriedade letter-spacing controla o 
espaçamento entre letras de um texto. Veja exemplo:

p

{

letter-spacing:10px;

}



Espaçamentos

 A propriedade word-spacing controla o 
espaçamento entre as palavras de um texto.

p

{

word-spacing:30px;

}



Espaçamentos

 A propriedade  line-height controla a 
altura dos blocos contidos dentro de um 
elemento nível de bloco.

p

{

line-height:30px;

}



Estilização de listas



Estilização 
de Listas

 HTML aceita listas que podem ser 
numeradas e não numeradas, sendo 
possível, inclusive, incluir sub-itens nas 
listas. 

 As listas não numeradas são declaradas no 
HTML pelas tags <ul> <li>

 Listas numeradas utilizam-se as tags <ol> 
<li>

 Além da utilização para marcar listas de 
informações, este elemento é utilização 
para a criação de menus CSS. Veremos isto 
nas próximas aulas.



Estilização 
de Listas

 Para alterar a aparência do marcador de uma lista, 
usamos a propriedade: list-style-type. Podemos 
alterar para três tipos: glifos, sistema númerico, 
sistem alfabético.

 Exemplo:

OBSERVAÇÃO: Podemos retirar os marcadores 
padrão de lista com o uso do valor none, como 
mostrado abaixo:

ul

{

list-style-

type:circle;

}

ol, ul{list-style-type:circle;}



Estilização 
de Listas

 Além dos tipos padrões de marcador de uma lista, 
podemos definir uma pequena imagem como 
marcador de uma lista. Essa propriedade substitui 
automaticamente o marcador padrão por uma 
imagem construída.

 Veja exemplo da regra css abaixo:

ul

{

list-style-type:none;

list-style-image:url(target.png);

font-weight:bold;

color:#FF0000;

}



Estilização 
de Listas

 Por último, existe a propriedade list-style-
position que define a posição do box que contém o 
marcador da lista em relação ao box principal do 
elemento li. 

 Os valores possíveis são: outside,inside ou 

inherit.



Pseudo-elementos



Pseudo-
elementos

 Pseudo-classes e pseudo-elementos 
são usados em CSS, para adicionar 
efeitos a um seletor, ou a parte de um 
seletor.

 A sintaxe dos pseudo-elementos é:

 Na estilização de textos, os dois 
pseudoelementos mais comuns são:

 first-letter

 first-line

seletor:pseudo-elemento {propriedade: valor;} 



Pseudo-
elementos

 O pseudo-elemento first-letter é usado para 
obter um efeito especial na primeira letra de um texto.

p:first-letter 

{ 

font-size:300%;

color:#6666FF ;

font-weight:bold;

border-width:2px;

border-style:solid;

border-color:#009966;

}



Pseudo-
elementos

 O pseudo-elemento first-line é usado para obter 
um efeito especial na primeira linha de um texto.

p:first-line 

{

color: #0000FF; 

font-variant: small-caps;

text-decoration:overline;

font-family:"Courier New", Courier, 

monospace;

}



Estilização 
de Links

 O elemento âncora juntamente com o atributo 
href têm a função de criar links em um 
documento. Para estilizarmos links em uma página, 
é fundamental a utilização de pseudo-classes.

 As pseudo-classes são elementos que 
complementam seletores e a maioria das pseudo-
classes são dinâmicas, ou seja, o efeito produzidos 
por elas depende de interação com o usuário.



Estilização 
de Links

 São quatro as pseudoclasses para links:

Pseudoclasses Estado do link

a:link Link no estado inicial

a:visited Link visitado

a:hover Estado do link quando o 
usuário passa o ponteiro do 
mouse sobre ele

a:active Estado do link quando o 
usuário clica sobre ele



Estilização 
de Links

 Efeitos sublinhados: os navegadores normalmente 
apresentam links não visitados na cor em tonalidade 
azul, os visitados na cor púrpura e também os 
destacam com um sublinhado.

 Para retirar o sublinhado padrão dos links, teremos 
que usar a propriedade text-decoration
definida como o valor none.

a:link,a:visited

{

text-decoration:none;

}



Estilização 
de Links

 Após ter retirado o sublinhado do link no seu 
estado inicial, é comum definir um estilo 
devolvendo o sublinhado quando o usuário 
passa o ponteiro do mouse sobre ele. Para 
isso usaremos as pseudoclasses hover e 
active.

 Além de alterar o sublinhado, podemos 
alterar cor, fundo,fonte entre outras 
propriedades css usando estas 
pseudoclasses

a:hover,a:active

{

text-decoration:underline;

}



Estilização 
de Links

 Efeitos rollover: para criar um efeito 
rollover simples podemos definir uma cor 
de fundo para o estado hover do link. Veja 
na regra css abaixo:

a:link,a:visited

{

text-decoration:none;

border-width:1px;

border-color:#000000;

border-style:solid;

background-

color:#009900;

color:#FFFF00

}

a:hover,a:active

{

text-decoration:none;

border-width:1px;

border-color:#000000;

border-style:solid;

background-

color:#FFFF00;

color:#009900

}



Estilização 
com 
pseudoclasses 
- Observação

 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: As pseudoclasses 
podem ser utilizadas em qualquer seletor css

 Podem ser aplicados várias regras CSS aos efeitos 
HOVER em links, a citar:

 Alterar plano de fundo

 Alterar tamanho da fonte do texto

 Alterar fonte



Transições 
CSS

 CSS transitions permite que as 
mudanças nos valores das 
propriedades CSS ocorram 
suavemente sobre uma duração 
especificada.

 A propriedade transition possui 
quatro propriedades para 
configurar:

 transition-property (obrigatória),

 transition-duration (obrigatória),

 transition-timing-function,

 transition-delay.



Transições 
CSS

 transition-property: Nome da propriedade CSS 
sobre a qual o efeito da transição vai ser aplicado.

 Exemplo: transition-property: border-color;

 transition-duration: Duração do efeito em 
segundos (o padrão é 0). Também é obrigatória na 
declaração pois, se omitida, assume seu valor 
default que é zero e a transição não vai ter efeito.

 Exemplo: transition-duration: 1s;



Transições 
CSS

 transition-timing-function: Forma como a 
transição progride no tempo (o padrão é ease). 
Falando de um jeito mais fácil, é como se comporta 
o ritmo da transição durante o efeito. Pode ser 
usado de duas maneiras: uma é utilizando alguns 
valores já pré-definidos que são:

 linear, ease, ease-in, ease-out e ease-in-out;

 transition-timing-function: linear;

 A outra é definindo uma função customizada, 
especificando quatro coordenadas para definir a 
cubic bezier curve:

 transition-timing-function: cubic-bezier(0.005, 
0.625, 0.365, 0.0840);



Transições 
CSS

 transition-delay: Define a partir de quanto tempo 
(em segundos) o efeito da transição vai se iniciar (o 
padrão é 0).

 transition-delay: 0.1s;



Transições 
CSS

 É possível encurtar a sintaxe em um shortcode bem 
simples. Basta declarar a propriedade transition
que ela agrupa as quatro propriedades específicas 
que vimos acima. As palavras mágicas e a ordem 
são as seguintes:

 div { transition: |property| |duration| |timing-
function| |delay|; }

 O exemplo visto acima ficaria dessa maneira:

 div { transition: border-color 1s linear 0.1s; }
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 Estilização de menus


