
1. FORMULÁRIOS 

Formulários são de grande utilidade para a Web, pois permitem a interatividade entre o 

usuário (pessoa que visualiza as páginas) e o Servidor Web. Assim, através da Web, se 

pode ler e gravar informações em Banco de Dados, gerando enormes possibilidades de uso 

para a Internet, como por exemplo, a de um serviço de venda. Formulários também podem 

ser gerados para a navegação entre páginas e Sites na Web. 

 

FORM <form>...</form> 

Abre e fecha um formulário, isto é, um local da página utilizado pelo usuário para enviar 

informações para um local predeterminado (geralmente um programa server-side que 

processará a informação). O processamento dessas informações será vista na disciplina 

“Programação para Web II”. 

Exemplo: 

<form method="post" action="http://www.xyz.com.br/script.php">  

<p> 

  <input type="text" name="T1" size="20"> 

  <input type="submit" value="Submit" name="B1"> 

  <input type="reset"   value="Reset" name="B2"> 

</p> 

</form> 

 

Resultado (O contorno pontilhado define a área do FORM): 

 
 

 

Atributos de FORM 

ACTION 
Indica a localização (URL) do script que irá receber e interpretar os dados enviados pelo 
formulário. 

METHOD 
Indica o formato no qual os dados serão enviados. Pode assumir os valores "GET" (visíveis 
pela URL) ou "POST" (envio oculto). 
 
<form method="post" action="http://www.xyz.com.br/script.php"> 

 

 



 

INPUT <input> (tag de entrada de dados) 

Indica um objeto (campo texto, checkbox, etc). 

<input type="text" size="30"> 

 

Atributos de INPUT 

TYPE 
Especifica que tipo de objeto deve ser: TEXT, PASSWORD, CHECKBOX, HIDDEN, RADIO, 
BUTTON, SUBMIT, RESET, FILE1. Mais adiante será visto em exercícios cada um dos 
tipos. 
<input type="text" size="40"> 

NAME 
Indica o nome do objeto. Este nome não será exibido para o usuário. Ele é utilizado pelo 
script associado ao formulário para a manipulação de suas informações. 
<input type="text" size="20" name="endereco"> 

VALUE 
É o conteúdo do objeto. Dependendo do tipo de objeto (ex.: caixas de texto) o conteúdo 
pode ser manipulado pelo usuário. 
<input type="text" size="40" value="Panambi"> 

SIZE 
Indica o número de caracteres visíveis de um objeto tipo "TEXT" (caixa de texto). 
<input type="text" size="40"> 

MAXLENGTH 
Indica o número máximo de caracteres permitido como conteúdo de um objeto tipo "TEXT". 
<input type="text" size="40" maxlength="60"> 

CHECKED 
Determina qual a opção padrão (default) para objetos tipo "RADIO". Para objetos tipo 
"CHECKBOX", sua presença determina que ele está, como default, assinalado. 
<input type="checkbox" checked> 

ALIGN 
Determina o comportamento dos objetos em relação a textos e imagens presentes na 
mesma linha. As opções são: "TOP", "MIDDLE" e "BOTTOM". 

ACCESSKEY 
O atributo accesskey associa uma tecla de acesso a um elemento. Uma tecla de acesso 
deve ser um único caractere. Quando a tecla de acesso é ativada (no Windows, combinada 
com ALT), o controle correspondente recebe o foco. Os seguintes elementos suportam o 
atributo accesskey: button, input, label, legend e textarea, além dos elementos HTML a e 
area. 
 

 

                                                 
1 A definição do formulário (<form>) deve conter o atributo ENCTYPE="multipart/form-data", e o METHOD 

deve assumir, obrigatoriamente, o tipo "POST". 



 

 

TEXTAREA <textarea>...</textarea> 

Explicação: Proporciona ao usuário espaço para a digitação de múltiplas linhas de texto. 

<textarea rows="3" cols="50">Área para texto</textarea> 

Atributos de TEXTAREA 

NAME 
Explicação: Indica o nome do objeto. Este nome não será exibido para o usuário. Ele é 
utilizado pelo script associado ao formulário para a manipulação de suas informações. 
<textarea rows="3" cols="50">Área para texto</textarea name="objeto"> 

 

ROWS 
Explicação: Indica o número de linha que a área de texto deve possuir. 
<textarea rows="3" cols="50">Área para texto</textarea> 

 

COLS 
Explicação: Indica o número de colunas que a área de texto deve possuir. 
<textarea rows="3" cols="50">Área para texto</textarea> 

 

 

 

SELECT <select>...</select> 

Permite ao usuário selecionar uma dentre uma lista de opções possíveis. As opções são 

criadas através do TAG <OPTION>. 

Exemplo:  

<select name="opcoes"> 

 <option selected value="A">Texto A</option> 

 <option value="B">Texto B</option> 

</select> 

(Vide os detalhes da tag <option> para mais detalhes) 



Atributos de SELECT 

NAME 
Indica o nome do objeto. Este nome não será exibido para o usuário. Ele é utilizado pelo 
script associado ao formulário para a manipulação de suas informações. 
<select name="opcoes"></select> 

SIZE 
Define o número de opções que serão exibidas simultaneamente. 
<select name="opcoes" size="1"></select> 

MULTIPLE 
Se presente, indica que mais de uma opção poderá ser escolhida. 
<select name="opcoes" multiple></select> 

 

 

OPTION <option></option> (utilizado entre as tags SELECT) 

 
Deve ser usado dentro da área de influência de "SELECT". Define as diversas opções 
disponíveis ao usuário. 
 

Atributos de OPTION 

VALUE 
Define o valor da opção, que será enviado ao script correspondente caso esta seja 
selecionada. 

SELECTED 
Define que a opção será selecionada como default. 
 

 
 

Atributo Universal: TABINDEX 

 
O atributo tabindex controla a ordem em que o cursor percorrerá os campos de um 
formulário ao se utilizar a tecla TAB. Este atributo pode ser utilizado em hiperlinks, 
elementos de formulários, entre outros. 
<textarea name="area_texto" tabindex="1">Conteúdo</textarea> 

<select name="opcoes" tabindex="2">...</select> 

 
 

 

Para saber mais: 

http://www.mhavila.com.br/topicos/web/controles.html 

  

http://www.mhavila.com.br/topicos/web/controles.html


Exercícios: 

1) Crie um formulário com todos os tipos de campos vistos em aula. 

2) Crie um formulário conforme o mostrado abaixo. Não faça a formatação e validação dos 

dados ainda. 

 


