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AULA 04 – BLOCOS SEMÂNTICOS DO HTML5,  

TABELAS E TAGS DE FORMATAÇÃO. 

 

1. BLOCOS SEMÂNTICOS DO HTML5 

 

<body> 

  <header>...</header> 

  <nav>...</nav> 

  <article> 

    <section>... </section> 

  </article> 

  <aside>...</aside> 

  <footer>...</footer> 

</body> 
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Header 

O <header> é utilizado para representar o cabeçalho de um documento ou seção 

declarado no HTML. Nele podemos inserir elementos de <h1> a <h6>, até elementos 

para representar imagens, parágrafos ou mesmo listas de navegação. 

 

Nav 

O elemento <nav> é utilizado quando precisamos representar um agrupamento de links 

de navegação, que, por sua vez, são criados com os elementos <ul>, <li> e <a>. 
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Article 

Utilizamos o elemento <article> quando precisamos declarar um conteúdo que não 

precisa de outro para fazer sentido em um documento HTML, por exemplo, um artigo em 

um blog. É recomendado identificar cada <article> com um título. 

 

Section 

O elemento <section> representa uma seção dentro de um documento e geralmente 

contém um título, o qual é definido por meio de um dos elementos entre <h1> e <h6>. 

Podemos utilizar o <section>, por exemplo, para descrever as seções/tópicos de um 

documento. 
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Aside 

O elemento <aside> é utilizado quando precisamos criar um conteúdo de apoio/adicional 

ao conteúdo principal. Por exemplo, ao falar de HTML semântico, podemos indicar ao 

leitor outros conteúdos sobre a linguagem HTML como sugestão de leitura 

complementar. 

 

Footer 

O elemento <footer> representa um rodapé de um documento, como a área presente no 

final de uma página web. Normalmente é utilizado para descrever informações de 

autoria, como nome e contato do autor, e data de criação do conteúdo. 
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➔ Saiba Mais:  
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2. TABELAS 

As tabelas são utilizadas para exibir informações de maneira organizada em uma página 

HTML 

Elas possuem linhas, colunas, cabeçalho, bordas, cor de fundo, tamanho de letra e várias 

outras características personalizáveis. 

Para criar uma tabela utilizamos as tags <table> e </table> 

• Definimos as linhas com as tags <tr> e </tr> 

• Definimos as as colunas com as tags <td> e </td> 

 

➔ Saiba Mais:  
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3. TAGS DE FORMATAÇÃO 
 

As tags de formatação tem o objetivo de modificar a apresentação do conteúdo que está 

inserido dentro delas 

São utilizadas juntamente com o CSS para definir um template ou um tema para a página 

HTML na qual estão inseridas 

As alterações incluem cor, intensidade, posição, tamanho, fonte, formatação de texto e 

outras características 

 

<b>- Texto em negrito 

<strong>- Texto importante 

<i>- Texto em itálico 

<em>- Texto em destaque 

<small>- Texto menor 

<sub>- Texto subscrito 

<sup>- Texto sobrescrito 

 

➔ Saiba Mais:  
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A tag de formatação de texto é <font> não é suportada em HTML5. 

<p style="color:red">Teste - Cor</p> 

<p style="font-family:verdana">Teste - Fonte.</p> 

<p style="font-size:30px">Teste - Tamanho.</p> 

 

 

➔ Saiba Mais:  
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ATIVIDADE – ROTEIRO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Faça uma página HTML que contenha a estrutura vista em aula.  

 

Na seção article, você deverá criar uma tabela que possua 5 linhas e 4 colunas. 

OBS:. Cada uma das colunas deve utilizar uma fonte e uma cor diferente das demais 

(utilize a tag “style”) 
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