
Programação para Internet 2
Exercícios

Unidade 01 - HTML

Professor: Edwar Saliba Júnior

Para resolver os exercícios a seguir, utilize apenas HTML.

1) Utilizando  HTML  e  sua  imaginação,  crie  um  site bem  estruturado  que 
contemple a seguinte formatação:

• uma área de título e
• uma área para texto.

Este site tem o objetivo único de apresentar a poesia “Amor é fogo que arde 
sem se  ver”  de  Luiz  Vaz  de  Camões.  Utilize  os  recursos  mostrados  na 
disciplina (e. g. formatação de texto, cores, imagens e etc.) para deixar seu 
site com aspecto agradável e bom visual.

Poesia:

Amor é fogo que arde sem se ver
É ferida que dói e não se sente
É um contentamento descontente
É dor que desatina sem doer

É um não querer mais que bem querer
É solitário andar por entre a gente
É nunca contentar-se de contente
É cuidar que se ganha em se perder

É querer estar preso por vontade
É servir a quem vence, o vencedor
É ter com quem nos mata lealdade.

Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?

Luís de Camões1 

2) Use  sua  imaginação  e  crie  um  site bem  estruturado  que  contemple  a 
seguinte formatação:

• uma área de título,
• uma barra lateral e
• uma área para texto.

Este  site  tem o objetivo de apresentar ao seu usuário três reportagens (a 
seguir). Crie uma estrutura de menu na barra lateral de modo que o usuário 
possa rapidamente, com um único clique, acessar a reportagem que for de 

1 RUA da Poesia. Amor é fogo que arde sem se ver. Disponível em: <http://www.ruadapoesia.com/content/view/26/37/>. 
Acesso em: 15 jan. 2013.



seu interesse pessoal. Na criação do  site  não mude a formatação utilizada 
no texto das reportagens. Coloque as três reportagens numa única página.

Reportagem 1:

Lixo Eletrônico

Definição

Lixo Eletrônico é todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos 
eletrônicos. Com o elevado uso de equipamentos eletrônicos no mundo moderno, 
este  tipo  de  lixo  tem se  tornado  um grande problema ambiental  quando  não 
descartado em locais adequados.

Exemplos de lixo eletrônico:

- Monitores de Computadores
- Telefones Celulares e baterias
- Computadores
- Televisores
- Câmeras Fotográficas
- Impressoras

Problemas causados pelo descarte inadequado

- Este descarte é feito quando o equipamento apresenta defeito ou se torna 
obsoleto (ultrapassado). O problema ocorre quando este material é descartado no 
meio ambiente. Como estes equipamentos possuem substâncias químicas 
(chumbo, cádmio, mercúrio, berílio, etc.) em suas composições, podem provocar 
contaminação de solo e água.

- Além do contaminar o meio ambiente, estas substâncias químicas podem 
provocar doenças graves em pessoas que coletam produtos em lixões, terrenos 
baldios ou na rua.

- Estes equipamentos são compostos também por grande quantidade de plástico, 
metais e vidro. Estes materiais demoram muito tempo para se decompor no solo.

Onde Jogar? Descarte correto e reutilização 

- Para não provocar a contaminação e poluição do meio ambiente, o correto é 
fazer o descarte de lixo eletrônico em locais apropriados como, por exemplo, 
empresas e cooperativas que atuam na área de reciclagem. 

- Celulares e suas baterias podem ser entregues nas empresas de telefonia 
celular. Elas encaminham estes resíduos de forma a não provocar danos ao meio 
ambiente. 

- Outra opção é doar equipamentos em boas condições, mas que não estão mais 
em uso, para entidades sociais que atuam na área de inclusão digital. Além de não 
contaminar o meio ambiente, o ato ajudará pessoas que precisam. 



Lembre-se: 

- O primeiro passo para evitar a poluição do meio ambiente é fazer a coleta 
seletiva em casas, escolas e empresas. O lixo eletrônico deve sempre ser 
separado dos resíduos orgânicos e dos materiais recicláveis (papel, plástico, 
metal). 

Você sabia? 

- Cerca de 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são gerados por ano no 
mundo. 

- Entre os países emergentes, o Brasil é o país que mais gera lixo eletrônico. 

- A cada ano o Brasil descarta: cerca de 97 mil toneladas métricas de 
computadores; 2,2 mil toneladas de celulares; 17,2 mil toneladas de impressoras. 

(Fonte: Pnuma - Programa da ONU para o Meio Ambiente apud SUA Pesquisa. Lixo Eletrônico. 
Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/o_que_e/lixo_eletronico.htm> Acesso em: 15 jan. 
2013)

Reportagem 2

Reciclagem

Introdução

Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o 
consumo.  Esta  necessidade  foi  despertada  pelos  seres  humanos,  a  partir  do 
momento em que se verificou os benefícios que este procedimento trás para o 
planeta Terra.

Importância e vantagens da reciclagem

A partir da década de 1980, a produção de embalagens e produtos descartáveis 
aumentou significativamente, assim como a produção de lixo, principalmente nos 
países  desenvolvidos.  Muitos  governos  e  ONGs  estão  cobrando  de  empresas 
posturas responsáveis: o crescimento econômico deve estar aliado à preservação 
do  meio  ambiente.  Atividades  como  campanhas  de  coleta  seletiva  de  lixo  e 
reciclagem de alumínio e papel, já são comuns em várias partes do mundo.

No processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente também gera 
riquezas, os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. 
Esta reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da 
água e do ar. Muitas indústrias estão reciclando materiais como uma forma de 
reduzir os custos de produção. 

Um outro  benefício  da  reciclagem é  a  quantidade  de  empregos  que  ela  tem 
gerado  nas  grandes  cidades.  Muitos  desempregados  estão  buscando  trabalho 
neste setor e conseguindo renda para manterem suas famílias. Cooperativas de 
catadores de papel e alumínio já são uma boa realidade nos centros urbanos do 
Brasil.



Sacolas feitas com papel reciclável

Muitos materiais como, por exemplo, o alumínio pode ser reciclado com um nível 
de reaproveitamento de quase 100%.  Derretido,  ele retorna para as linhas de 
produção das indústrias de embalagens, reduzindo os custos para as empresas.

Muitas campanhas educativas têm despertado a atenção para o problema do lixo 
nas grandes cidades. Cada vez mais, os centros urbanos, com grande crescimento 
populacional,  tem encontrado dificuldades em conseguir  locais  para instalarem 
depósitos de lixo. Portanto, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável 
economicamente,  além  de  ser  ambientalmente  correta.  Nas  escolas,  muitos 
alunos são orientados pelos professores a separarem o lixo em suas residências. 
Outro dado interessante é que já é comum nos grandes condomínios a reciclagem 
do lixo.

Símbolos da reciclagem por material

Assim como nas cidades, na zona rural a reciclagem também acontece. O lixo 
orgânico  é  utilizado  na  fabricação  de  adubo  orgânico  para  ser  utilizado  na 
agricultura.

Como podemos observar, se o homem souber utilizar os recursos da natureza, 
poderemos ter ,  muito em breve, um mundo mais limpo e mais desenvolvido. 
Desta forma, poderemos conquistar o tão sonhado desenvolvimento sustentável 
do planeta.

Exemplos de Produtos Recicláveis 

- Vidro: potes de alimentos (azeitonas, milho, requeijão, etc), garrafas, frascos de 
medicamentos, cacos de vidro. 

- Papel: jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel. 

- Metal: latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, tubos de pasta, cobre, 
alumínio. 

- Plástico: potes de plástico, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens e sacolas 
de supermercado. 

(SUA Pesquisa. Reciclagem. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/reciclagem/> Acesso 
em: 15 jan. 2013)

Reportagem 3:

Reduzir, Reutilizar e Reciclar - 3 Rs da Sustentabilidade

Significado



Também  conhecido  como  os  3  Rs  da  sustentabilidade  (Reduzir,  Reutilizar  e 
Reciclar), são ações práticas que visam estabelecer uma relação mais harmônica 
entre consumidor e Meio Ambiente. Adotando estas práticas, é possível diminuir o 
custo de vida (reduzir gastos, economizar), além de favorecer o desenvolvimento 
sustentável  (desenvolvimento  econômico  com  respeito  e  proteção  ao  meio 
ambiente).

Reduzir

Se prestarmos atenção nas compras que realizamos no cotidiano e nos serviços 
que  contratamos,  perceberemos  que  adquirimos  muitas  coisas  que  não 
precisamos ou que usamos poucas vezes. Portanto, reduzir significa comprar bens 
e  serviços  de  acordo  com  nossas  necessidades  para  evitar  desperdícios.  O 
consumo consciente é importante não só para o bom funcionamento das finanças 
domésticas como também para o Meio Ambiente.

Ações práticas para reduzir:

- Uso racional da água: não desperdiçar, tomar banhos curtos, não usar água para 
lavar a calçada, fechar a torneira quando estiver escovando os dentes, não deixar 
que ocorra vazamentos na rede de águas, etc.

- Economia de energia: usar aquecimento solar nas casas, apagar as lâmpadas de 
cômodos desocupados, usar lâmpadas fluorescentes, usar o chuveiro elétrico para 
banhos curtos, etc.

-  Economia de combustíveis:  fazer percursos curtos a pé ou de bicicleta.  Gera 
economia, faz bem para a saúde e ajuda e diminuir a poluição do ar.

Reutilizar

Jogamos muitas  coisas  no lixo  que poderiam ser  reutilizadas  para  outros  fins. 
Reutilizando,  geramos  uma  boa  economia  doméstica,  além  de  estarmos 
colaborando para o desenvolvimento sustentável do planeta. Isto ocorre, pois tudo 
que é fabricado necessita do uso de energia e matéria-prima. Ao jogarmos algo no 
lixo,  estamos também desperdiçando a energia que foi  usada na fabricação, o 
combustível usado no transporte e a matéria prima empregada. Sem contar que, 
se este objeto  não for  descartado de forma correta,  ele  poderá poluir  o  meio 
ambiente.

Vale lembrar que a doação também pode ser uma boa alternativa,  pois  outra 
pessoa que necessita pode utilizar aquele objetivo que você não quer mais.

Ações práticas para reutilizar:

- Uma roupa rasgada pode ser costurada ou ser transformada em outra peça (uma 
calça pode virar uma bermuda, por exemplo).

-  Computadores,  impressoras  e  monitores  podem  ser  doados  para  entidades 
sociais que vão utilizá-los com pessoas carentes.

- Potes e garrafas de plástico podem ser transformados em vasos de plantas.

- Folhas de papel com impressão em apenas um lado podem ser transformados 
em papel de rascunho, ao usar o lado em branco.

- Um móvel (armário, sofá, guarda-roupa, estante, escrivaninha, mesa, cadeira, 
etc) quebrado não precisa ir parar no lixo. Eles podem ser concertados ou doados.



- A água usada para lavar roupa pode ser reutilizada para lavar o quintal.

- Com criatividade e embalagens, palitos e potes de plástico é possível criar vários 
brinquedos interessantes.

Reciclar

A reciclagem é quase uma obrigação nos dias de hoje. O primeiro passo é separar 
o lixo reciclável (plástico, metais, vidro, papel) do lixo orgânico. O reciclável deve 
ser encaminhado para empresas ou cooperativas de trabalhadores de reciclagem, 
pois  serão  transformados  novamente  em  matéria-prima  para  voltar  ao  ciclo 
produtivo.  Além de  gerar  renda  e  emprego  para  pessoas  que  trabalham com 
reciclagem, é uma atitude que alivia o Meio Ambiente de resíduos que vão levar 
anos ou séculos para serem decompostos.

Ações práticas para reciclar:

-  Separar  em  casa  o  lixo  orgânico  do  lixo  reciclável.  Este  último  deve  ser 
encaminhado  para  pessoas  que  trabalham  com  reciclagem  ou  empresas 
recicladoras.

(SUA Pesquisa. Reduzir, Reutilizar e Reciclar – 3 Rs da Sustentabilidade. Disponível em: 
<http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/reduzir_reutilizar_reciclar.htm> Acesso em: 15 jan. 
2013)

3) Crie um site bem estruturado que contemple a seguinte formatação:
• uma área de título,
• uma área para texto e 
• uma barra de rodapé.

Este site tem o objetivo de funcionar como um site para sua apresentação 
pessoal. Portanto, coloque um menu no seu site com as seguinte opções:

• apresentação,
• curriculum vitae e
• outras informações.

Coloque um título que faça jus a sua pessoa, crie três páginas distintas. Uma 
para cada item de menu e para finalizar, no rodapé do seu site coloque uma 
nota de copy right. Não se esqueça de preencher, com os devidos dados, as 
três páginas que serão criadas, sendo que na última deverá ser mostrada 
uma tabela com 3 linhas (fora o título) e 5 colunas: filmes, livros, comidas, 
bebidas e carros. Preencha as três linhas com os valores de sua preferência. 
Faça uso da tag <nav> para criar o menu e não se esqueça de colocar um 
link de e-mail para correspondência.

4) Crie um  site  que apresente um formulário para preenchimento dos dados 
pessoais  de  uma  pessoa.  Seu  formulário  deverá  possuir  os  seguintes 
campos:

• nome,
• rua, 
• número,
• bairro,
• cidade,
• estado (use um componente combobox para escolha da sigla),
• CEP e
• sexo (use um componente radio button para escolha do sexo).



Coloque um botão “Enviar”, que cria uma nova página no formato de um 
relatório para impressão, com os dados da pessoa.

5) Utilizando a  matriz  de  cores  apresentada na  Figura  1,  crie  um  site bem 
estruturado que funcione como um mapa, onde ao clicar numa das cores o 
usuário tenha como retorno o nome dar cor que recebeu o clique.

Figura 1: Matriz de Cores
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