1- HYPERLINK
Um site dificilmente é feito com uma página só, geralmente utilizamos diversas páginas e para
navegar entre elas é necessário criar hyperlinks., é o que chamamos de link interno. Para
inserirmos um link é necessário utilizar a tag <a> e em seus parâmetros informar o nome da
página que gostaria de abrir e a forma de abertura. Ex.:

Sempre que a tag <a> é aberta, tudo o que estiver entre ela e seu fechamento, </a> se
transformará em um link, no caso do exemplo acima é o texto “ Exemplo 2”. A figura 09
apresenta o resultado do link criado.

Figura 1- Exemplo de hyperlink

Caso queira inserir um link em uma imagem é necessário abrir a tag <a> antes do código de
inserção da imagem, como no exemplo abaixo:

Para inserir links externos é necessário inserir seu endereço completo, não esquecendo do
código https://. Exemplo:

É possível definir o local de abertura de um link, para isso é necessário configurar o parâmetro
target, que tem as seguintes opções:
•
•
•
•

_blank: abre o link em uma página em branco;
_self: abre o link na mesma janela ou aba da página principal
_parent: abre o link em um quadro principal
_top: abre o link em uma nova janela com preenchimento total da janela.

Exemplo.:

5.1 – Efeitos em um hyperlink
Um hyperlink por padrão é azul e sublinhado, mas podemos alterar estas configurações. Para
isso devemos, na folha de estilos, configurar a tag <a>. O código abaixo altera o tamanho da

fonte do link, sua cor e cor de fundo; também utilizamos a propriedade text-decoration para
indicar que nenhuma decoração, como sublinhado, o link terá.

O resultado desta configuração esta demonstrado na figura 10.

Figura 2- Exemplo de hyperlink

Também é possível alterar o hyperlink para que quando o mouse estiver sobre o link, um
destaque ser dado a ele, para isso devemos formatar a tag <a> no item hover. O exemplo abaixo
demonstra uma configuração onde o link tem sua cor de fundo e do texto alteradas além de
aplicação de uma decoração, no caso um sublinhado no qual uma cor também foi escolhida.

Veja o exemplo abaixo com um menu criado e com o mouse em cima de uma opção do menu
nas figuras 11 e 12.

Figura 3- Menu

Figura 4- Menu com item selecionado

O exemplo das figuras 11 e 12 possuem os seguintes códigos:

Conteúdo do arquivo estilo.css

Conteúdo do arquivo exemplo.html

VAMOS PRATICAR
É hora de criar um site mais completo,
nos exemplos anteriores fizemos uma página com uma música. Que
tal agora criarmos um site com suas letras favoritas? Faça uma página
principal com um menu, como o estudado, que será o link para outras
páginas com diferentes letras.

