
O que é HTML? 💻 

 
O HTML em suas iniciais significa HyperText Markup Language, em 
português podemos traduzir ao pé da letra como Linguagem de 
Marcação de Hipertexto, e se refere a um método de configuração de 
páginas para a internet. 
A sua linguagem de marcação presente nas páginas de web 
permitem a interpretação dos códigos através dos navegadores. Essa 
tecnologia e metodologia são possíveis graças ao agrupamento dos 
padrões. 
A seguir vamos aprofundar mais detalhes sobre essa linguagem de 
configuração que, na prática, costuma ser implementada. 

 

A linguagem HTML 
Essa linguagem de marcação de códigos permite configurar as 
páginas que são veiculadas na internet, podemos afirmar que o 
HyTime é uma estruturação padrão de hipermídia e de conteúdo. 
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No contexto da informática, um documento digital é compreendido 
como um conjunto de conteúdo e de eventos dependentes de 
diferentes tipos de arquivos e plataformas como o áudio, o vídeo, o 
texto e a imagem. 
Esses conjuntos de arquivos, tempos e plataformas podem ser 
conectadas por hiperligações. Porém, no HTML os padrões de 
processamento de texto é independente dos demais padrões 
aplicados para a leitura digital. 

O que é HTML? 
Essas iniciais significam, em português, Linguagem de Marcação de 
Hipertexto. Portanto, ele é uma linguagem de base para a internet 
para ser traduzido por navegadores e máquinas. 
Além do usuário comum, os sistemas robotizados de codificação e 
registro de informação podem capturar essas informações e traduzir 
assim como ocorre nos motores de busca do Google. 
Podemos considerar os documentos editados e salvos em HTML 
como arquivos de texto simples que podem ser gerados, editados e 
codificados através de qualquer editor de texto. 
Uma página de internet pode ser codificada usando o bloco de notas 
do Windows, TextEdit do Macintosh e até no Linux. 
Além dos editores de textos comuns, a codificação pode ser 
implementada em programas de edição de texto parrudos como 
Visual Code, Notepad++, sublime, etc. 
No mercado de informática há programas que permitem o uso de 
códigos de diferentes linguagens na construção de uma página ou 
site inteiro que agilizam a inclusão de imagens, tabelas, sidebar, 
tabelas, listas, entre outros objetos. 

 

Confira mais no nosso Blog Vida FullStack !!! 
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