
Inserindo texto na Página Web 

1 - Comentários 

Qualquer texto escrito dento da limitação dos marcadores <body> e </body> serão exibidos 

em tela, a menos que seja um comentário. Comentários são colocados dentro de páginas 

entre os marcadores <!-- e --> e servem apenas para documentação, sendo ignorados 

pelo browser. 

Exemplo: 

<html> 

  <head> 

   <title>Teste</title> 

  </head> 

<body> 

 comentário 1 

 <!--comentário 2--> 

</body> 

</html> 

 

Salve como teste.html. Abra a página; Repare que só irá aparecer no browser o comentário 

1. O comentário 2 só irá aparecer no código fonte da página. 

 

 

2 - Parágrafos 

<p> texto </p> 

Delimita um parágrafo. Exemplo: 

<html> 



<head> 

<title>Paragrafo</title> 

</head> 

<body> 

Testando sem colocar paragrafo 

Ver se sem o marcador sai na linha de baixo 

<p>Agora com o marcador de paragrafo.</p> 

Linha seguinte 

</body> 

</html> 

 

 

 

Observe que na linha onde não existe o marcador <p> mesmo dando ENTER, no browser 

fica tudo na mesma linha. Agora quando coloca o marcado <p> o texto fica na outra linha. 

O marcador de parágrafo possui um atributo opcional, o ALIGN, como já foi dito 

anteriormente serve para configurar o alinhamento do parágrafo. O atributo ALIGN pode 

conter valores como LEFT, CENTER, RIGHT e JUSTIFY que significam respectivamente 

esquerda, centro, direita e justificado. 

 

3 - Quebras de linha 

<BR> 

Marcador utilizado para separar uma linha da outra sem um espaço em branco entre as 

duas. É importante observar que o marcador <BR> deve vir no final da linha que se quer 

separar. 

Exemplo: 

<html> 

<head> 

<title> Quebras de linha </title> 

</head> 

<body> 

Testando sem colocar parágrafo 

<p> Agora com o marcador de parágrafo. </p> 

Agora com a quebra de linha<BR> 

Linha seguinte 



</body> 

</html> 

Faça um teste e perceba que no primeiro parágrafo existe espaço nas linhas, mas no 

segundo não há. 

 

4 - DIV 

<div align="alinhamento"></DIV> 

Configura o alinhamento de um texto. Útil quando se quer alinhar um conjunto de 

parágrafos. O parâmetro ALIGN pode conter um dos valores: LEFT, CENTER, RIGHT ou 

JUSTIFY. 

Exemplo: 

<p>Parte 1 <div align="center"> vai separar </div>Parte 2</p> 

 

5 - CENTER 

<center></center> 

Centraliza o texto ou imagem contida em sua delimitação. 

Exemplo: 

<center> 

<p>Este é o texto que irá ficar centralizado.</p> 

</center> 

<p>Este texto não irá ficar centralizado, pois está fora do center</p> 

 

6 - FORMATAÇÕES DO TEXTO 

<font face="nome da fonte" size="tamanho da fonte" color="cor da 

fonte"></font> 

 

Configura a tipologia, tamanho e cor do texto, sendo que não há necessidade da utilização 

de todos os atributos juntos. 

FACE: Configura a fonte usada. 
SIZE: Configura o tamanho da fonte. 
COLOR: Configura a cor usada para a fonte. 
 

7 - LINHAS HORIZONTAIS 

<hr> 

Utilizadas para dar destaque a títulos ou para criar a sensação de quebra entre um item de 
informação e outro. O marcador <HR> (Horizontal Line) pode ser utilizado com ou sem 



parâmetros. O comprimento da linha WIDTH pode ser a largura exata da linha ou uma 
porcentagem da largura da tela. 
O padrão para a linha é de uma linha sombreada. No caso de não desejar uma linha 
sombreada é necessário acrescentar o atributo NOSHADE ao final dos atributos do 
marcador <HR> 
 
<hr size="espessura da linha em pixels" width="comprimento da linha" 

align="alinhamento da linha"> 

 
Exemplo: 
<hr width="200" size="4"> 

<hr width="50%" align="left"> 

<hr size="8" color="#00FF00" align="right" noshade> 

 

7 - CARACTERES ESPECIAIS 

As formas de representar caracteres especiais, através de uma notação especifica, são 

chamadas de ENTIDADES. Existem "ENTIDADES DE CARACTERES" e "ENTIDADES 

NUMÉRICAS". 

Um caractere bastante útil é o espaço não ignorável, o "&nbsp". Este caractere é importante 

quando desejamos forçar o browser a não ignorar espaços em brancos entre palavras. 

Veja a tabela com alguns símbolos: 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

8 - TEXTOS PRÉ-FORMATADO 

<pre></pre> 

Permite que o texto seja exibido em tela na maneira exata em que foi digitado, respeitando 

os espaços criados pela barra de espaços do teclado e as entradas de parágrafos feitas 

através de ENTER. 

Apesar da vantagem dessa forma de alinhamento arbitrário, o marcador <PRE> muda o tipo 

de caractere para uma fonte mono espaçada - é aquela que na qual todos os caracteres 

ocupam o mesmo espaço na horizontal, ao contrário da fonte proporcional, na qual o "i" 

ocupa menos espaço que o "m". 

 

9 - TITULOS 

Identifica títulos, usados para dividir seções do texto. Existem 6 níveis de títulos.Numerados 

de H1 a H6, que são exibidos em fonte maior que a fonte normal. Os marcadores de título 

podem ser alinhados. 

Exemplo: 

<html> 

<head> 

<title> Títulos </title> 

</head> 

<body> 

<H1> Aqui vai o título 1</H1> 

<H2> Aqui vai o título 2</H2> 

<H3> Aqui vai o título 3</H3> 

<H4> Aqui vai o título 4</H4> 

<H5> Aqui vai o título 5</H5> 

<H6> Aqui vai o título 6</H6> 

</body> 



</html> 

Salve e visualize no navegador! Veja a diferença entre cada um. 

 

 

10 - Formatações 

Podemos utilizar as tags <b>, <i> ou <u> para formatar o texto sendo exibido. As tags 

representam as iniciais do efeito desejado: Bold (negrito), Italic (Itálico) ou Underline 

(sublinhado). 

Exemplo: 

<b></b>, <i></i> ou <u></u>. 

Indicam que o texto contido deve ser apresentado em negrito. Faça os testes: 

<html> 

<head> 

<title> Títulos </title> 

</head> 

<body> 

<b>TEXTO 1</b> <br> 

</body> 

</html> 

Veja este outro exemplo: 

<html> 

<head> 

<title>formatação física</title> 

</head> 

<body> 



<b> texto em negrito </b><br> 

<big> texto em fonte maior </big><br> 

<blink> exibe texto piscando </blink> <br> <!-- não é mais utilizado --> 

<i>texto em ítalico </i><br> 

<u>exibe o texto sublinhado </u><br> 

<small>texto em fonte menor </small><br> 

<strike>texto riscado </strike><br> 

<sub>texto em subscrito </sub><br> 

<sup>texto sobrescrito </sup><br> 

<tt>exibe o texto usando fonte em tamanho fixo</tt> 

</body> 

</html> 

Essa formatação pode ser usada para que um texto apareça em negrito ou itálico, por 

exemplo. E por ser formatação física permite que em um mesmo trecho de texto possa ser 

aplicado em mais de um formato ao mesmo tempo. Os comandos de formatação lógica 

apenas sugerem algum tipo de ênfase a ser dada no texto. 

Veja a aparência de cada formatação: 

 

 


