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ImagensImagens

 Tag Tag <img /><img />
<img src=“Imagem.jpg” /><img src=“Imagem.jpg” />
Teste16.htmTeste16.htm Teste17.htmTeste17.htm

 Tipos de formatos suportados pelo Browser Tipos de formatos suportados pelo Browser 
 GIF (GIF (Graphic Interchange FormatGraphic Interchange Format))

 Indicado para Indicado para cartoonscartoons, , clipart’sclipart’s, ilustrações, ilustrações
 JPEG (JPEG (Joint Photographic Experts GroupJoint Photographic Experts Group))

 Indicado para imagens fotográficasIndicado para imagens fotográficas
 PNG (PNG (Portable Network GraphicsPortable Network Graphics))

 Combina as melhores características do GIF e JPEG, Combina as melhores características do GIF e JPEG, 
contudo só é suportado pelos browsers mais recentescontudo só é suportado pelos browsers mais recentes

file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste16.htm
file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste17.htm
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ImagensImagens
 AtributosAtributos
<img <img srcsrc=“SunSet.jpg” =“SunSet.jpg” borderborder=“2” =“2” widthwidth=“400” =“400” heightheight=“300” =“300” 

altalt=“Imagem Pôr do Sol” =“Imagem Pôr do Sol” titletitle=“Pôr do Sol” />=“Pôr do Sol” />
Teste18.htmTeste18.htm

AtributoAtributo ValorValor DescriçãoDescrição

borderborder 0 (defeito),1,2,…0 (defeito),1,2,… Espessura da moldura da imagemEspessura da moldura da imagem

widthwidth ““#” pixels#” pixels Largura da imagemLargura da imagem

heightheight ““#” pixels#” pixels Altura da imagemAltura da imagem

hspacehspace ““#” pixels#” pixels Espaçamento da imagem à esquerdaEspaçamento da imagem à esquerda

vspacevspace ““#” pixels#” pixels Espaçamento da imagem ao topoEspaçamento da imagem ao topo

altalt Nome alternativoNome alternativo Caso o Caso o browserbrowser não consiga mostrar a  não consiga mostrar a 
imagem, mostra o seu nome alternativoimagem, mostra o seu nome alternativo

titletitle Título da imagemTítulo da imagem Aparece ao apontar a imagem com o ratoAparece ao apontar a imagem com o rato

file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste18.htm
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Alinhamento das Imagens com Alinhamento das Imagens com 
outros Elementosoutros Elementos

 Atributos                               Atributos                               Teste19.htmTeste19.htm                     Teste19a.htmTeste19a.htm

AtributoAtributo ValorValor DescriçãoDescrição

alignalign ““left”left” Alinhamento da imagem à esquerda dos Alinhamento da imagem à esquerda dos 
elementoselementos

alignalign ““right”right” Alinhamento da imagem à direita dos elementosAlinhamento da imagem à direita dos elementos

vspacevspace ““#” pixels#” pixels Espaçamento vertical entre a imagem e os Espaçamento vertical entre a imagem e os 
elementoselementos

hspacehspace ““#” pixels#” pixels Espaçamento vertical entre a imagem e os Espaçamento vertical entre a imagem e os 
elementoselementos

 Tag Tag <br<br  clearclear=“all” =“all” />/>

 Cancela o alinhamento, iniciando o próximo elemento uma linha após a Cancela o alinhamento, iniciando o próximo elemento uma linha após a 
imagemimagem

file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste19.htm
file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste19a.htm
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Alinhamento das Imagens com Alinhamento das Imagens com 
outros Elementosoutros Elementos

 AtributosAtributos
 Alinhamento da imagem à esquerdaAlinhamento da imagem à esquerda

<img src=“SunSet.jpg” border=“4” width=“700”  height=“300”  <img src=“SunSet.jpg” border=“4” width=“700”  height=“300”  
title=“Pôr do Sol” title=“Pôr do Sol” alignalign=“left” />=“left” />
<p> Parágrafos. </p><p> Parágrafos. </p>

Teste21.htmTeste21.htm

 Alinhamento da imagem à direitaAlinhamento da imagem à direita

<img src=“SunSet.jpg” border=“4” width=“700”  height=“300”       <img src=“SunSet.jpg” border=“4” width=“700”  height=“300”       
  title=“Pôr do Sol” title=“Pôr do Sol” alignalign=“right” />=“right” />

<p> Parágrafos. </p><p> Parágrafos. </p>

Teste22.htmTeste22.htm Teste20.htmTeste20.htm

file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste21.htm
file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste22.htm
file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste20.htm
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Alinhamento das Imagens com Alinhamento das Imagens com 
outros Elementosoutros Elementos

 AtributosAtributos
 Espaçamento vertical e horizontal da imagemEspaçamento vertical e horizontal da imagem

<img src=“SunSet.jpg” border=“4” width=“700” height=“300” <img src=“SunSet.jpg” border=“4” width=“700” height=“300” 
title=“Pôr do Sol” align=“right” title=“Pôr do Sol” align=“right” 
hspacehspace=“30” =“30” vspacevspace=“30” />=“30” />
<p> Parágrafos. </p><p> Parágrafos. </p>
Teste23.htmTeste23.htm

<img src=“photo.jpg” border=“4” width=“700” height=“300” <img src=“photo.jpg” border=“4” width=“700” height=“300” 
      title=“Pôr do Sol” align=“right” title=“Pôr do Sol” align=“right” 

hspacehspace=“30” =“30” vspacevspace=“30” />=“30” />
<img src=gaivota.gif“ width=“208” height=“169”  <img src=gaivota.gif“ width=“208” height=“169”  
title=“Gaivota" align="right" />title=“Gaivota" align="right" />
<p> Parágrafos. </p><p> Parágrafos. </p>
Teste24.htmTeste24.htm

file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste23.htm
file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste24.htm
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Alinhamento de ElementosAlinhamento de Elementos
 Tag Tag <div><div> …  … </div></div>
<div  align=“center”><div  align=“center”>
……
</div></div>

 Alinhamento de Parágrafos, Alinhamento de Parágrafos, 
Linhas Horizontais, cabeçalhos, Linhas Horizontais, cabeçalhos, 
Imagens e outros ElementosImagens e outros Elementos

<div align=“center”><div align=“center”>
<p>Parágrafo1</p><p>Parágrafo1</p>
<hr /><hr />
<p><img src=“imagem.gif”/></p><p><img src=“imagem.gif”/></p>
<hr /><hr />
</div></div>

AtributoAtributo ValorValor

alignalign ““left” (defeito)left” (defeito)

alignalign ““right”right”

alignalign ““center”center”

alignalign ““justify”justify”

Teste12a.htm

file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste12a.htm
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Imagem de FundoImagem de Fundo

 Tag Tag <body><body> …  … </body></body>

<body <body backgroundbackground=“imagem.jpg” =“imagem.jpg” 
text=“black”>text=“black”>

……
</body></body>

Teste25.htmTeste25.htm
Teste25a.htmTeste25a.htm

file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste25.htm
file:///C:/Documents and Settings/Propriet?rio/Ambiente de trabalho/HTML/Exemplos HTML\Teste25a.htm

