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FONT

◦ <font color = “#0000FF”>

◦ <font face = “arial”>

◦ Texto

◦ <font size = “3”>

◦ </ font>

#0000FF

Atributos de Fontes



FONT ◦ <b> negrito

◦ Texto

◦ </b>

◦ <i> itálico

◦ Texto

◦ </i>

◦ <u> sublinhado

◦ Texto

◦ <u>

Atributos de Fontes



Endereço absoluto x relativo

◦O endereço absoluto é a informação para a

localização do recurso de forma independente da

página atual (protocolo + domínio + caminho).

Exemplo:

<A href=“https://liag.ft.unicamp.br/cursos/inscricao

.htm"> Inscrição </A>



Endereço absoluto x relativo

◦ O endereço relativo é a informação para a

localização do recurso a partir da página atual.

<A href="inscricao.htm">Inscrição</A>



Diretório Windows
◦ Todos os arquivos que são salvos no computador

ficam no diretório selecionado.



Diretório Windows
◦ Ao acessar a pasta (diretório) é possível acessar a

imagem salva e copiar o endereço para utilizá-lo nas

publicações.



Diretório Windows
◦ Clicando com o botão direito do mouse sobre a

imagem é possível acessar as propriedades do

arquivo e copiar o endereço



Diretório Windows
◦ Em propriedades você pode copiar o local e colar o

endereço na tag para inserção de imagem em sua

página.

◦

◦ C:\Users\ADMIN\Pictures\HTML



Diretório Windows
◦ Atenção a extensão da imagem

◦Exemplos:

◦PNG / JPEG / JPG / TIFF

◦



HTML – INSERÇÃO DE IMAGEM
◦<img src = “informe o endereço da imagem aqui”>

◦Exemplo:

◦<img src=“C:\Users\ADMIN\Pictures\HTML\Imagem.jpg>



HTML – INSERÇÃO DE IMAGEM
◦<img src=“C:\Users\ADMIN\Pictures\HTML\Imagem.jpg>

Nome da imagem

Extensão da imagem

Endereço da imagem

IMPORTANTE!!!!

No final do comando deve ser 

informado o nome da imagem e 

a extensão



HTML – INSERÇÃO DE IMAGEM

◦ <img src=“C:\Users\ADMIN\Pictures\HTML\Imagem.jpg>

◦ Para ajustar as dimensões da imagem você deverá utilizar os
comandos:

Width (largura) e Height (altura)

◦ Exemplo:

◦ <img src="ENDEREÇO DA IMAGEM" width= "400" height= "300">



HTML – INSERÇÃO DE IMAGEM

◦Também é possível copiar o endereço da imagem

diretamente do site da pesquisa, basta clicar com o botão

direito do mouse e clicar em Copiar endereço da imagem



HTML – INSERÇÃO DE IMAGEM

◦ Exemplo:

◦<img src="ENDEREÇO DA IMAGEM" width= "400" height=
"300">

◦<img src="https://blog.bahiana.edu.br/wp-
content/uploads/2020/12/inform%C3%A1tica-em-
sa%C3%BAde-2.jpg" width= "400" height= "300">



Vamos praticar?

1) Acesse o Google Imagens

https://images.google.com.br/

2) Pesquise por Pensamento computacional

3) Escolha uma imagem

4) Salve a imagem no diretório do Windows

5) Digite os comandos básicos para elaboração de sua página na
internet de acordo com o modelo e insira a imagem escolhida
configurando as dimensões da imagem

6) Para a segunda imagem basta copiar o endereço da imagem
selecionada no Google e colar na tag de imagem.

https://images.google.com.br/


Vamos praticar?



Resultado


