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Objectivos:

ACTIVIDADE Nº3

Propriedades de uma página Web: aceder, adicionar um som, aplicar uma cor de
fundo, aplicar uma imagem de fundo.

Abra o Web site pagGrupo e os ficheiros index e esgc.
1.

Criar uma imagem no Paint

1.1. Clique no menu Iniciar → Todos os programas → Acessórios e seleccione o programa
Paint. No Paint efectue as operações seguintes:
1.1.1. Clique no menu Imagem, comando Atributos e dimensione a área de desenho
para 12 pixels de largura e altura. Clique no botão OK;
1.1.2. Faça um desenho semelhante ao da fig.1 Com um fundo branco e três listas rosa
claro;

fig. 1

1.1.3. Guarde o desenho com o nome fundo_esgc e com o tipo jpeg, na pasta Os meus
documentos;
1.1.4. Feche o Paint.
2.

Aplicar uma imagem de fundo

2.1. Para aplicar uma imagem de fundo, à página esgc.htm, execute as seguintes operações:
2.1.1. Clique no menu Formatar, comando Fundo ou clicando com o botão direito do rato
numa área livre da página esgc, e no menu rápido seleccione Propriedades da
página;
2.1.2. Na caixa de diálogo que surge, clique no separador Formatação. No grupo Fundo
seleccione Imagem do fundo. Clique no botão Procurar… e seleccione o ficheiro
fundo_esgc.jpg anteriormente guardado na pasta Os meus documentos. Feche
as caixas, clicando nos botões Abrir e OK.
2.1.3. Visualize a página, clicando em Pré-visualização.
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3.

Aplicar um som

3.1. Para adicionar um som à página esgc.htm efectue as seguintes operações:
3.1.1. Clique no menu Ficheiro, comando Propriedades ou clicando com o botão direito
do rato numa área em branco da página esgc, e no menu rápido seleccione
Propriedades da página;
3.1.2. Na caixa de diálogo que surge, clique no separador Geral. No grupo Som de fundo
clique no botão Procurar, localize e indique um ficheiro de áudio. Feche as caixas,
clicando nos botões Abrir e OK.
3.1.3. Visualize a página, clicando em Pré-visualização.
4.

Aplicar uma cor de fundo

4.1. Para aplicar uma cor de fundo à página index.htm execute os seguintes passos:
4.1.1. Clique no menu Formatar, comando Fundo ou clicando com o botão direito do rato
numa área em branco da página index, e no menu rápido seleccione
Propriedades da página;
4.1.2. Na caixa de diálogo que surge, clique no separador Formatação. No grupo Cores,
opção Fundo seleccione uma cor à sua escolha.
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