Objectivos:
Criar e editar hiperligações: entre páginas, na mesma página, para um endereço de
correio electrónico, para uma página na Internet e para uma localização específica
noutra página.
Abra o Web site pagGrupo e as páginas index, esgc, turma.
1.

Criar hiperligações entre páginas

1.1. Crie uma hiperligação entre o nome da escola no ficheiro index para o ficheiro esgc.
1.2. Crie uma hiperligação entre o nome da turma no ficheiro index para o ficheiro turma.
1.3. Crie uma hiperligação entre voltar no ficheiro turma e o ficheiro index.
1.4. Crie uma hiperligação entre voltar no ficheiro esgc e o ficheiro index.
2.

Criar hiperligações na mesma página

2.1. Crie hiperligações das palavras Horário, Professores, Alunos na tabela no ficheiro turma
para a secção do ficheiro onde se encontra a informação respectiva.
3.

Criar hiperligações para um endereço de correio electrónico

3.1. Faça com que o nome dos professores na página turma seja uma hiperligação para os
respectivos endereços de mail.
4.

Criar hiperligações para uma página na Internet

4.1. Faça com que o nome dos seus colegas (excepto o do seu colega de grupo), no
ficheiro turma, seja uma hiperligação para as suas páginas pessoais.
4.2. Faça com que o nome dos elementos do grupo no ficheiro turma seja uma hiperligação para
a respectiva caracterização no ficheiro index.
5.

Na página index.

5.1. Insira uma tabela com 2 colunas e 3 linhas.
5.2. Mova para a primeira linha, coluna da esquerda, os seus dados pessoais Nome:
…Actividades…
5.3. Na primeira linha, coluna da direita, insira uma fotografia de quando era criança ou da sua
personagem de BD preferida.
5.4. Na segunda linha da tabela, una as duas células.
5.5. Na segunda linha ao centro, insira um menu com os seguintes itens que irá abordar ao longo
do site:
 De onde venho
 Onde estou
 Para onde vou
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5.6. Na terceira linha, coluna da esquerda, insira um texto, em cor azul, com três itens que
identifiquem as características que mais aprecia numa pessoa.
5.7. Na terceira linha, coluna da direita, insira um texto, em cor encarnada, com três itens que
identifiquem as características que menos aprecia numa pessoa.
5.8. Os itens devem ser assinalados com marcas formatadas a seu gosto.
5.9. Num local à sua escolha escreva os seguintes dados, usando caixas de texto com
elevadores:
 Identificação e caracterização do local onde nasceu;
 Identificação e caracterização do local onde vive.
5.10. Retire da Internet a imagem do seu signo e guarda-a com o nome correspondente.
5.11. Insira uma tabela com uma linha e duas colunas. Na primeira coluna insira a imagem e, na
segunda, enumere algumas características do signo que coincidam com a sua personalidade.
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