
O que é HTML? 

HTML (HyperText Markup Language - Linguagem de Marcação de Hipertexto) é a uma 
linguagem considerada a base de todas as outras linguagens de desenvolvimento de 
projetos para WEB. 

Com ela você pode compartilhar fotos, vídeos, músicas, textos e fazer muitas coisas. 

A linguagem HTML foi criada com a visão de que todos os dispositivos deveriam ser 
capazes de usar informações da Web: PCs com placas de vídeos e monitores de diferentes 
resoluções e profundidades de cores; telefones celulares; dispositivos para processar 
entrada e saída de voz; computadores com taxa de transferência alta ou baixa e assim por 
diante. 

Foi a primeira linguagem no setor e é usada amplamente até os dias atuais. Foi criada pelo 
Tim Berners-Lee quando ele trabalhava como pesquisador para o CERN (Laboratório 
Europeu de Física de Partículas, na Suíça). Foi popularizado pelo aparecimento do browser 
Mosaic, criado por Marc Andreessen quando ele estudava na Universidade de Illinois. 

Alguns conceitos importantes: 

 HTML é uma linguagem que descreve páginas web. 
 HTML é uma abreviatura de Hyper Text Markup Language; 
 HTML não é uma linuagem de programação, mas sim uma linguagem de marcação; 
 Uma linguagem de marcação é composta por várias tags de marcação; 
 O HTML utiliza tags de formatação para descrever páginas web; 
 Tags em inglês quer dizer “etiqueta”. 

 

Tags HTML 

Etiquetas de formatação são simplesmente chamados de Tags HTML. 

 Tags HTML são cercados por um sinal de menor (<) e outro de maior(>); 
 Tags HTML geralmente vêm em pares, como por exemplo: <b> e </b>; 
 O primeiro tag abre a marcação e o segundo fecha; 

 

Documentos HTML = Páginas Web 

 Documentos HTML descrevem páginas web; 
 Documentos HTML contém tags HTML e texto puro; 
 Documentos HTML também são chamados de páginas web; 
 A função do navegador web (browser), como por exemplo o Chrome, Firefox e IE, é 

de ler o arquivo (documento) HTML e mostrá-los como uma página web; 
 O navegador não mostra os tags HTML, porém os usa para interpretar o conteúdos 

dos sites: 



<html> 

<body> 

<h1>My First Heading</h1> 

<p>My first paragraph.</p> 

</body> 

</html> 

Explicação do exemplo: 

 O texto entre <html> e </html> descreve o site; 
 O texto entre <body> e </body> é o conteúdo visível da página; 
 O texto entre <h1> e </h1> é mostrado como um título; 
 O texto entre <p> e </p> é mostrado como um parágrafo. 

 

Existem muitos programas que já montam o código fonte da sua página automaticamente. 
Mas desta forma você não irá conseguir fazer uma página legal ou utilizar algum recurso 
exatamente da forma que você deseja. 

Para fazer uma página legal você deve primeiro aprender HTML. E para aprender você terá 
que praticar. Ou seja, nossas primeiras aulas deverão ser feitas no “Bloco de Notas” 
(Notepad) e depois que você já estiver experiente em escrever as tags HTML poderá sim 
usar um editor HTML. 

 

Criando sua primeira página HTML 

Primeiramente crie uma pasta para salvar as páginas. De preferência na Área de 

trabalho (Desktop). Sempre deixe os arquivos do site muito bem organizados, assim facilita 
e muito o desenvolvimento dele. Depois de criado uma pasta no Desktop ou em qualquer 
outro lugar de sua preferência abra o Bloco de Notas. 

Menu Iniciar > Programas > Acessórios > Bloco de Notas 

 

Depois de aberto digite o seguinte código: 

<html> 
 <head> 
  <title> Minha Primeira Página em HTML!!!</title> 
 </head> 
<body> 
 <p align="center"> Essa é a primeira página HTML!!! </p> 
</body> 
</html> 
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