Tomando como base um documento XHTML, introduza as modificações propostas nos itens abaixo, na ordem
sugerida. Para a realização dos testes das diversas propriedades CSS, use uma referência para consulta. Após cada
alteração, abrir o documento no navegador e verificar os resultados.
1.
2.
3.
4.

Alterar a cor de fundo de toda a página para azul.
Alterar a cor de fundo de um parágrafo para vermelho. Use uma classe como seletor.
Alterar a cor de fonte do mesmo parágrafo para branco. Use outra classe como seletor.
Na segunda classe criada, defina outra cor de fundo e verifique o resultado da precedência. Desfaça esta
última alteração.
5. Acrescente uma imagem de fundo que se repita ao longo de toda a página.
6. Acrescente uma propriedade que evite a repetição da imagem de fundo.
7. Faça a imagem de fundo repetir-se apenas horizontalmente.
8. Faça a imagem de fundo repetir-se apenas verticalmente.
9. Posicione a imagem de fundo no canto superior direito da janela.
10. Posicione a imagem de fundo no centro da janela, nas duas dimensões, usando a palavra reservada center.
11. Posicione a imagem de fundo a 20% do topo e a 30% da margem esquerda.
12. Defina a fonte de um parágrafo para 150px.
13. Defina o espaço entre linhas de um dos parágrafos para 150%.
14. Decore um parágrafo com uma linha sobre suas linhas.
15. Decore outro parágrafo sublinhando-o.
16. Decore outro parágrafo com uma linha que corte suas palavras.
17. Para as três questões anteriores, repita o procedimento em apenas um trecho do parágrafo, usando o
elemento <span>.
18. Justifique um dos parágrafos.
19. Centralize um dos parágrafos.
20. Em um dos parágrafos, force o recuo da primeira linha de texto em 100px.
21. Transforme todas as letras em minúsculas em um parágrafo.
22. Transforme todas as letras em maiúsculas em um parágrafo.
23. Transforme a primeira letra de cada palavra em maiúscula de todo um parágrafo.
24. Defina a altura deste parágrafo para 40% do tamanho da janela.
25. Defina a largura deste parágrafo para 70% do tamanho da janela.
26. Redimensione a janela e observe os resultados.
27. Verifique a diferença em usar a propriedade margin e as outras propriedades que modificam as margens.
28. Ainda com relação ao parágrafo anterior, defina o espaçamento interno entre a borda e o conteúdo.
29. Verifique a diferença entre usar a propriedade padding e as demais relacionadas com espaçamento interno.
30. Defina bordas para o parágrafo anterior com 2px, estilo sólido e cor preta;
31. Altere as bordas de outro parágrafo, fazendo com que cada um dos lados tenha um estilo, uma cor e uma
espessura diferente de borda.
32. Faça com que o parágrafo que se encontra com margens e fundo diferente dos demais flutue a direita da
página com o conteúdo dos demais parágrafos circundando-o.
33. Faça com que a partir de um certo ponto os conteúdos dos parágrafos posteriores ao que flutua não mais o
circundem.
34. Defina as propriedades width e height para 30% e 80% respectivamente.
35. Insira conteúdo nesse parágrafo de modo a extrapolar o tamanho definido.
36. Defina a propriedade overflow com o valor scroll e verifique a diferença.
37. Defina dois elementos sobrepostos com posicionamento absoluto. Altere a ordem de apresentação de ambos
e observe o resultado.

