1- IMAGENS E PLANO DE FUNDO
Imagens são elementos importantes em um site, pois fazem com que o usuário tenha maior
interesse pelo conteúdo além de ilustrar diversas situações. Podemos inserir uma imagem no
site ou em seu plano de fundo. Uma cor também pode ser utilizada como plano de fundo de um
site.
4.1- Inserindo imagens
Para inserir uma imagem em um site utilizamos a tag <img>, é importante informar o local da
figura, utilizando o parâmetro src também podemos alterar sua largura com o parâmetro width
e sua altura com o parâmetro heigth.
O código abaixo insere a imagem de nome por_sol.jpg, que esta na pasta img, com altura de
150px e largura de 200px; o código de inserção da imagem deve ser feita no HTML.

Para que a imagem tenha um alinhamento diferente, como centralizado, devemos inseri-la em
um novo parágrafo e formatar a tag <p> para ter alinhamento centralizado. Ex.:

DICA

Para organizar seu site e não ter problemas no
momento de endereçar suas imagens, crie uma
pasta somente para as imagens, dentro da pasta do site. A figura 06
demostra uma pasta com o nome “html” e dentro dela tem o arquivo
estilo.css, o arquivo exemplo.html e a pasta img. Dentro da pasta img
encontra-se a figura por_sol.jpg, por este motivo inserimos o nome da
pasta antes do nome da figura no parâmetro src
.

Figura 1- Organização dos arquivos
4.2 – Inserindo cor no plano de fundo
Para formatar o plano de fundo do site é necessário configurar a tag <body> na página de estilos
através do comando background-color ou background-image.
Para alterar a cor utilizamos a o parâmetro background-color, como no exemplo abaixo.

Conteúdo do arquivo estilo.css

Conteúdo do arquivo exemplo.html

Perceba que o arquivo exemplo.htm não houve alteração e nada foi inserido na tag <body>,
somente houve uma configuração no arquivo de folha de estilo, o estilo.css. A figura 07
apresenta o resultado da página com o plano de fundo preto.

Figura 2- Cor de fundo do site

4.3 – Inserindo uma imagem no plano de fundo
Para inserir uma imagem no plano de fundo é necessário formatar a tag <body> com o
comando background-image e inserir o endereço e nome da figura completo.
Lembrando que esta formatação é feita na folha de estilos, no arquivo .css Ex.:

A figura 08 demonstra o resultado de um plano de fundo com uma imagem.

Figura 3- Imagem como plano de fundo

VAMOS PRATICAR
Vamos deixar a página da sua música
um pouco mais bonita, insira a foto do artista abaixo do título e
formate o plano de fundo, pode ser com uma cor ou uma imagem.

