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TUTORIAIS HTML
Como formatar em HTML
Introdução
Nesse tutorial vamos mostrar algumas tags para formatação de textos em HTML, tais como
negrito, sublinhado, itálico, entre outros.
A tag <b>
Essa tag é utilizada para mostrar um texto em negrito. Sua sintaxe é:
<b>Negrito</b>
A tag <strong>
Essa tag visualmente faz a mesma coisa que a tag <b>. Sua sintaxe é:
<strong>Strong</strong>
A tag <i>
Essa tag é utilizada para mostrar um texto em itálico. Sua sintaxe é:
<i>Itálico</i>
A tag <em>
Essa tag visualmente faz a mesma coisa que a tag <i>. Sua sintaxe é:
<em>Enfatizado</em>
A tag <sub>
Essa tag é utilizada para mostrar um texto subscrito. Sua sintaxe é:
<sub>Subscrito</sub>
A tag <sup>
Essa tag é utilizada para mostrar um texto sobrescrito. Sua sintaxe é:
<sup>Sobrescrito</sup>
Vejamos um exemplo prático utilizando todas essas tags:
Exemplo 1
Nesse exemplo mostraremos a utilização correta das tags discutidas anteriormente.
Para isso:
1. Digite o código
exemplo1.html.

abaixo
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de
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salve-o

como:

html6-
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<!DOCTYPE html>
<html>
Tutorial HTML6 - Exemplo 1 - Como formatar em HTML
<head>
<title>Tutorial HTML6 - Exemplo 1 - Como formatar em HTML</title><p>
</head>
<p><b>Esse texto está em negrito</b></p>
<p><strong>Esse texto está em strong</strong></p>
<p><i>Esse texto está em itálico</i></p>
<p><em>Esse texto está em emfatizado</em></p>
<p>Isto está em<sub>subscrito</sub>
<p>Isto está em<sup>sobrescrito</sup></p>
</body>
</html>
2. Após a execução do código no browser será mostrado o seguinte:

Vejamos mais algumas tags de formatação:
A tag <blockquote>
A tag <blockquote> especifica uma seção que é citada de outra fonte. Normalmente os
browsers indentam os elementos que se encontram dentro dessa tag.
Vejamos um exemplo prático:
Exemplo 2
Nesse exemplo mostraremos a utilização correta da tag <blockquote>.
Para isso:
1. Digite o código
exemplo2.html.

abaixo

no

seu

editor

de

texto

e

salve-o

como:

html6-

<!DOCTYPE html>
<html>
Tutorial HTML6 - Exemplo 2 - Como formatar em HTML
<head>
<title>Tutorial HTML6 - Exemplo 2 - Como formatar em HTML</title><p>
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</head>
<p>Uso da tag "blockquote":</p>
<blockquote>
Essa tag especifica uma seção que é citada de outra fonte.<br>
Normalmente os browsers indentam os elementos que se<br>
encontram dentro dessa tag.<br>
</blockquote>
</body>
</html>
2. Após a execução do código no browser será mostrado o seguinte:

A tag <q>
A tag <q> define uma citação curta. Equivale às aspas duplas.
Vejamos um exemplo prático:
Exemplo 3
Nesse exemplo mostraremos a utilização correta da tag <q>.
Para isso:
1. Digite o código
exemplo3.html.

abaixo

no

seu

editor

de

texto

e

salve-o

como:

html6-

<!DOCTYPE html>
<html>
Tutorial HTML6 - Exemplo 3 - Como formatar em HTML
<head>
<title>Tutorial HTML6 - Exemplo 3 - Como formatar em HTML</title><p>
</head>
<p>Uso da tag "q":</p>
<q>A tag "q" define uma citação curta. Equivale às aspas duplas.</q>
</body>
</html>
2. Após a execução do código no browser será mostrado o seguinte:
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Exercícios de fixação

1) Selecione a tag HTML correta para criar um texto em negrito:
a)
b)
c)
d)

<bld>
<bold>
<bb>
<b>

2) Quais tags foram utilizadas no código abaixo?
X2 e H2O
a)
b)
c)
d)

<sub> e <sup>
<sup> e <sub>
<sup> e <sup>
<super> e <sub>

3) Selecione a tag HTML correta para criar um texto em itálico:
a)
b)
c)
d)

<it>
<italic>
<i>
<itl>

4) As tags ____ e ____ define uma citação curta. Equivalem às aspas duplas.
a)
b)
c)
d)

<dl> e </dt>
<q> e </q>
<ul> e </dd>
<ul> e <ol>

5) A tag <blockquote> especifica uma seção que é citada de outra fonte. Essa declaração
é:
a) Verdadeira
b) Falsa

*****
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