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Existem dois itens importantes da estrutura de um arquivo CSS são o selector e a 

declaration. O selector geralmente são as tags HTML que você quer aplicar o estilo. Cada 
declaração possui uma propriedade e um valor. No exemplo abaixo é possível ver como é 
um css contendo um style para a tag <h1> 
 
 

 
 

Neste exemplo, toda vez que utilizarmos a tag <h1> o texto vai ser azul e com 
tamanho de fonte 12 pixels. 

 
Seguem mais exemplos para estudo e aplicação: 

 
 
Body { 

  background-color:#d0e4fe; 

} 

 

h1{ 

  color:orange; 

  text-align:center; 

} 

 

p{ 

  color:red; 

  text-align:right; 

  font-family:"Times New Roman"; 

  font-size:20px; 

} 

 

 

Como utilizar o arquivo CSS no seu HTML? 
 

Dentro das tags <head> </head> colocar a instrução: 
 
<link href="estilo.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> 
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Criando CSS personalizados para pedaços do seu código 
 

Quando precisamos usar o estilo para somente um pedaço da página e não na 
página inteira precisamos usar os seletores id ou class.  
 
O seletor id serve para aplicar em um único elemento. Deve ser declarado com # no 
arquivo css da seguinte forma: 
 
#centro { 

     text-align:center; 

     color:red; 

} 

 

O estilo é acessado pelo arquivo que utilize o estilo da seguinte forma: 
id=”centro” 

 
Ex.: 

<p id=”centro”> Texto </p> 

 
O seletor class é usado para aplicar estilo um grupo de elementos. Deve ser 
declarado no arquivo css assim: 
 

.centro1 { 

 text-align:center; 

} 

 
O estilo é acessado pelo arquivo que utilize o estilo da seguinte forma: 
class=”centro1” 
Ex.: 

 
<body class=”centro1”...> 

 
 
Alguns atributos que podem ser usados no CSS da sua página: 
Atributo Descrição Exemplo 
background-color Seleciona a cor de fundo 

de um elemento 
red, #FFFFCC 

background-image Seleciona a imagem de 
fundo de um elemento 

background-image:url('paper.gif') 

background-repeat Repetir ou não imagem de 
fundo 

background-repeat:no-repeat; 

border-color Seleciona a cor das 4 
bordas 

border-color:#ff0000 #00ff00 
#0000ff yellow; 

border-style Seleciona o tipo das 4 
bordas 

border-style:groove; 

border-width Seleciona a largura das 4 
bordas 

border-width:thick; 

caption-side Especifica o local do rotulo 
da tabela 

table {caption-side: bottom} 

color Seleciona a cor do texto color:blue;  
cursor Seleciona o cursor cursor:help 
direction Especifica a direção de 

escrita do texto 
direction:rtl; 

float Especifica se uma caixa 
flutuará sobre o texto ou 

img {float:right;} 
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não 
font-family Seleciona o nome da fonte  

font-family:"Times New 

Roman",Georgia,Serif; 

font-size Seleciona o tamanho da 
fonte 

font-size:120%; 

font-style Seleciona o estilo da fonte font-style:italic; 
font-variant Especifica se a fonte deve 

ou não ser mostrada como 
small-caps 

font-variant:normal; 
font-variant:small-caps; 

heigth Seleciona a altura do 
elemento 

 

line-height Seleciona a altura da linha  
list-style-type Especifica o tipo do 

marcador de uma lista 
ul.a {list-style-type:circle;} 
ul.b {list-style-type:square;} 
ol.c {list-style-type:upper-roman;} 
ol.d {list-style-type:lower-alpha;} 

margin-bottom Seleciona a margem 
inferior de um element 

p.ex1 {margin-bottom:2cm} 

margin-left Seleciona a margem 
esquerda de um element 

 

margin-right Seleciona a margem direita 
de um element 

 

margin-top Seleciona a margem 
superior de um element 

 

text-align Especifica o alinhamento 
horizontal do texto 

h3 {text-align:right} 

text-decoration Especifica o text-decoration 
aplicado ao texto 

 

text-indent Especifica a identação 
aplicada a primeira linha 

 

text-transform Controla a capitalização do 
texto 

 

vertical-align Seleciona o alinhamento 
vertical do texto 

 

 
 
Segue exemplo de página usando CSS: 
 

Digite os códigos dos 2 arquivos seguintes(estilo.css e index.html) no seu editor 
preferido e veja a aplicação dos os conceitos deste tutorial. 
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Arquivo CSS: estilo.css 
 
 
/* arquivo css utilizado de exemplo */ 
/* aplicado inteiramente em Body*/ 
body { 
 background-color:#FFFFCC; 
  
} 
p#primeiro { 
 color: #FFFF00; 
 background-color:#999966; 
} 
 
p#segundo { 
 color:#FF0000;  
 background-color:#99FF33; 
} 
 
/* aplicado unicamente em h1*/ 
.centralizado { 
 text-align:center 
} 
 
p#table { text-align:center } 
table,th,td { caption-side:bottom; text-align:center; border: 1px solid black} 
td {text-align:right} 
.caption {font-size:small; font-weight:bold} 
input:focus {background-color:#CCCC00} 
/*input {height:80%}*/ 
 

 
Arquivo HTML: index.html 
 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
 <head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
  <title>Exemplo Tutorial CSS</title> 
        <link type="text/css" href="estilo.css" rel="stylesheet"> 
 </head> 
 <body> 
  <p id="primeiro">Primeiro paragrafo.</p> 
          <p class="centralizado" id="segundo"> Segundo paragrafo. </p> 

      <form action="" name="formulario"> 
          Código<input type="text" name="codigo" width="100" maxlength="5" > Clique na caixa ao 

lado              para ver o evento onfocus<br/> 
                       Nome<input type="text" name="nome" width="250" maxlength="30"><br/> 
                  </form> 
        <br/><br/> 
        <table id="table1">  
            <th> Coluna1</th> <th class="alturath">Coluna2 </th> 
            <tr><td>item1</td><td> item2</td></tr> 
            <caption id="caption"> Tabela de exemplo</caption> 
        </table> 
 
</body> 
</html> 

Referências em inglês: http://www.w3schools.com/css 


