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PROF BURNES

• Graduado em Tecnologia 
Processamento de Dados

• Mestre em Informática

• Doutorando em Informática

• Desenvolvedor Web (PHP/JS)
na Uniti Tecologia



PROF BURNES

• Gestor de e-commerce nas 
lojas do Vida de Programador 
e Vida de Suporte







https://www.youtube.com/watch?v=9mtcAOD9Hho&t

https://www.youtube.com/watch?v=9mtcAOD9Hho&t




O QUE VAMOS VER NA 
DISCIPLINA?

• Linguagem HTML

• Linguagem CSS

• Media Queries

• Desenvolvimento de Sites Responsivos

• Ao fim da disciplina o aluno deve estar apto a 
desenvolver sites responsivos, funcionais em 
Desktops e Dispositivos Móveis



HTML

• O Hypertext Markup Language ou 
Linguagem de Marcação de 
Hipertexto é uma Linguagem de 
Marcação (não de programação), 
para o desenvolvimento de sites 
para Internet.

• HTML1, HTML2, HTML3, HTML4,
XHTML1, HTML5

• XML (eXtensible Markup 
Language)



HTML

• Não é uma linguagem de 
programação, pois não se destina 
a criar softwares.

• Utilizado no desenvolvimento do 
Front-end, na parte visual das 
aplicações



HTML

• Front-end: lida com a saída de 
informações e interação com o 
usuário

• Back-end: lida com as regras de
negócios, interação com banco
de dados e outras aplicações







HTML

• Fornece informações a usuários, 
aos browsers, ou navegadores, 
programas leitores de tela e 
também aos mecanismos de 
buscas como o Google.



HTML

• Indica onde os elementos serão 
carregados na tela.

• Dividido em comandos, 
conhecidos como TAGS HTML

• As TAGS são responsáveis por 
criar códigos necessários para 
que o navegador interprete e 
mostre o site da maneira correta.



HTML

• Essas TAGS são definidas por 
padrões internacionais pela 
W3C (World Wide Web 
Consortium), uma organização 
que define os padrões web a 
serem utilizados, como a 
linguagem HTML 5 por 
exemplo.

• Presidida por Tim Berners Lee



PROTOCOLOS

• São maneiras de se padronizar a comunicação 
entre tecnologias

• HTTP – Hypertext Transfer Protocol

• HTTPS – Secure Hypertext Transfer Protocol

• SMTP – Simple Mail Transfer Protocol

• FTP – File Transfer Protocol



TAGS HTML

• Normalmente escritas entre o 
sinal de < e de >

• Exemplo:

– <p>Este é um parágrafo</p>





PRINCIPAIS TAGS

• HTML – Define o início e o fim da sua página html, 
pode conter o atributo “lang” que define a língua 
principal de escrita do site (ex “en” para inglês, 
“pt” para português e “pt-br” para português do 
Brasil.

• HEAD – Tag que contém elementos que não são
exibidas diretamente no HTML, mas nela é
possível carregar FAVICONS, LINKS de CSS e as 
META TAGS



PRINCIPAIS TAGS

• META TAGS – São Tags que informam ao 
navegadores elementos que serão úteis na página, 
como codificação, palavras-chaves e descrição 
para o SEO (Search Engine Optimization), 
Viewport para carregamento de sites em 
Dispositivos Diversos.



PRINCIPAIS TAGS

• BODY – é o corpo do HTML, dentro dele ficarão 
normalmente as informações que serão exibidas 
na tela do navegador.

• Aqui serão inseridos os elementos como 
parágrafos, textos, links, imagens e outros que 
farão parte do Front-end





CSS – Cascading Style Sheet



TAGS HTML

• H1 a H6 – Definir títulos

• P – Definir páragrafos

• IMG – Inserir Imagens

• A – Definir um link

• DIV – Definir uma Caixa ou
Container genérico

• HEADER – Definir elementos de 
um cabeçalho



TAGS HTML

• NAV – Definir links de navegação

• FOOTER – Definir rodapé

• ASIDE – Definir barra lateral

• SECTION – Definir uma seção do 
site

• ARTICLE – Definir um Post de um
Blog, artigo de revista, ou algum
elemento reutilizável



TAGS HTML

• MAIN – Definir conteúdo 
principal da sua página

• OL e LI – Criação de marcadores 
ordenados

• UL e LI – Criação de marcadores
não ordenados



ATRIBUTOS HTML

• <html lang=“pt-br”>

• <img src=“imagem.jpg” alt=“Esta
é uma imagem”>



FECHAMENTO DE TAGS

• <h1>Este é um título</h1>

• <p>Este é um parágrafo</p>

• <meta charset=“utf-8”>

• <img src=“imagem.jpg”>



PROTOCOLO HTTP

• Hypetext Transfer Protocol

• Protocolo de Transferência de 
Hipertexto



PROTOCOLO HTTP

Fonte da imagem: https://medium.com/@gabriela.koreeda/curl-e-httr-

requisi%C3%A7%C3%B5es-http-para-programadores-r-6d8bbee0888a

https://medium.com/@gabriela.koreeda/curl-e-httr-requisi%C3%A7%C3%B5es-http-para-programadores-r-6d8bbee0888a


CSS – Cascading Style Sheet

• É uma linguagem de 
formatação

• Utilizado para estilizar
elementos HTML

• Com ele podemos alterar os 
estilos, adicionando cores, 
fontes, posicionamento e 
outros formatos aos elementos 
HTML



PROTOCOLO HTTP

Fonte da imagem: https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-css-guia-

basico-de-css

https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-css-guia-basico-de-css


CSS – Cascading Style Sheet

• Resumindo ele adicionar uma 
camada de “beleza” a estrutura 
do HTML, tornando o site 
“bonito” e mais apresentável 
aos humanos

• Além disso, podem ser criadas
animações e efeitos em 
imagens com CSS3



CSS – Cascading Style Sheet



CSS – Cascading Style Sheet



CSS – Cascading Style Sheet



VAMOS CODAR?


