
LISTA DAS TAGS MAIS USADAS NA LINGUAGEM HTML 

'TAGS' BÁSICOS EFEITO 
<html></html> Inicia/termina um documento em HTML. 

<head></head> Define a área de cabeçalho, com elementos não visualizáveis na página. 

<body></body> Define a área visível do documento. 

CABEÇALHO EFEITO 
<title></title> Coloca o nome da página na barra de título da janela. 

ATRIBUTOS DO CORPO EFEITO 
<body bgcolor=?> Cor de fundo. 

<body text=?> Cor de texto. 

<body link=?> Cor dos links. 

<body vlink=?> Cor dos links visitados. 

<body alink=?> Cor do link ativo. 

TEXTO EFEITO 
<b></b> Texto negrito. 

<i></i> Texto em itálico. 

<tt></tt> Texto estilo máquina de escrever, mono espaçamento. 

<font size=?></font> Tamanho das letras. 

<font color=?></font> Cor das letras. 

<font face=?></font> Define a fonte utilizada. 

LINKS EFEITO 
<a href="URL"></a> Cria um hiperlink. 

<a href="mailto:EMAIL"></a> Cria um link para o envio de correio. 

<a name="NOME"></a> Cria um 'alvo' dentro de uma página. 

<a href="#NAME"></a> Faz a ligação a um 'alvo' presente dentro da mesma página. 

FORMATAÇÃO EFEITO 
<p></p> Define a área de um parágrafo. 

<p align=?> Alinhamento de um parágrafo. 

<br> Insere uma quebra de linha. 

<div align=?> 'Tag' genérico utilizado para formatar blocos de texto. 

GRAFISMO EFEITO 
<img src="FICHEIRO"> Insere uma imagem. 

<img src="FICHEIRO" align=?> Alinha uma imagem em relação ao resto do texto. 

<img src="FICHEIRO" border=?> Define a borda da imagem. 

<hr> Insere uma linha horizontal. 

TABELAS EFEITO 
<table></table> Cria uma tabela. 

<tr></tr> Linha de uma tabela 

<td></td> Célula individual numa linha. 

ATRIBUTOS DAS TABELAS EFEITO 
<table border=#> Borda à volta de cada célula. 

<table cellspacing=#> Espaço entre as células. 

<table cellpadding=#> Margem interior das células. 

<table width=# or %> Largura da tabela - em pixels ou percentagem. 

<tr align=?> or <td align=?> Alinhamento horizontal do conteúdo da célula: ”left", "center" ou "right") 

<tr valign=?> or <td valign=?> Alinhamento vertical do conteúdo das células.("top", "middle" ou "bottom") 

<td colspan=#> Numero de colunas 'percorridas' por uma célula. 

<td rowspan=#> Numero de linhas 'percorridas' por uma célula. 

 


