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1 – Apresentação 

Este Guia de Estilo  foi  desenvolvido com o objetivo de apresentar  as funções,
características  e  relações  estruturais  entre  os  diversos  elementos  do  projeto  gráfico,
possibilitando a compreensão do conjunto e ao mesmo tempo oferecendo as informações
necessárias para sua correta replicação.

São apresentados elementos da Identidade Padrão de Comunicação Digital, além
de apresentar as funções, vantagens e características do Portal Institucional Padrão.

Os  módulos  e  demais  peças  gráficas  listados  e  explicados  neste  manual  são
exemplos  ideais  de  aplicação  nos  portais  de  órgãos  do  Poder  Executivo  Estadual.
Independentemente do sistema de gestão de conteúdo (CMS) escolhido, cada órgão deve
perseguir este ideal para a correta padronização de estilo.

De forma a estar alinhado com o estado da arte tecnológico,  os elementos de
identidade visual digital tem de contemplar o aspecto da portabilidade e da mobilidade
permitindo seu acesso de forma irrestrita independente de plataforma e tamanho que os
dispositivos possuam.

2 – Pilares da Comunicação

Foco no público

Os conteúdos das propriedades digitais são disponibilizados com foco no
público principal. Aliado a uma linguagem multimídia de fácil entendimento,
os sites e portais tornam-se acessíveis a todos. O objetivo aqui é que o
interessado consiga, de fato, ter conhecimento e compreensão do assunto
procurado.

Experiência digital comum

A fim de facilitar a identificação do público com as propriedades digitais
ligadas ao governo Estadual, a Identidade Padrão de Comunicação Digital
do  Governo  Estadual  foi  desenvolvida  equilibrando  os  padrões
estabelecidos e as peculiaridades de cada órgão. Sempre com o foco no
público,  a  padronização  foi  intencional  para  que  o  cidadão  não  tenha
dificuldade em conseguir informações ao acessar as propriedades digitais
do governo. Além da facilidade de acesso, acredita-se que a adoção das
diretrizes da Identidade Padrão de Comunicação Digital pelos órgãos do
Poder  Executivo  Estadual  gere  mais  credibilidade  e  posicionamento  ao
próprio  governo  ao  criar  uma  identificação  das  propriedades  digitais
governamentais disponíveis à população.
O Portal Institucional Padrão segue esta diretriz, conforme poderá ser visto
neste Guia de Estilo.
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Acessibilidade e Responsividade

Se torna obrigatória  a  implementação dos critérios  de  acessibilidade,  a
Identidade Padrão de  Comunicação Digital  do  Governo Estadual  busca
garantir o acesso a todos, independentemente da forma ou dispositivo de
conexão, assegurando a acessibilidade digital e o acesso ubíquo.
Tendo em vista o crescimento no acesso à internet por meio de dispositivos
móveis, a construção do Portal Padrão ocorreu de maneira responsiva. Isto
é,  o  Portal  já  é  concebido  de  maneira  flexível  para  se  adaptar  aos
diferentes  tamanhos  de  tela,  atendendo  a  uma  ampla  variedade  de
dispositivos, mantendo a gestão do conteúdo organizada e eficaz. 
Dessa maneira, o acesso é garantido em várias plataformas

Economicidade

A Identidade Padrão de Comunicação Digital do Governo Estadual busca
identificar  iniciativas  desenvolvidas  por  um  órgão  e  que  possam  ser
aplicadas em outros órgãos do Poder Executivo Estadual. São premissas
da  Identidade  Padrão  de  Comunicação  Digital  o  uso  ampliado,  o
desenvolvimento colaborativo e a replicação de soluções.
Um exemplo de aplicação dessas premissas é o Portal Padrão, criado com
uma estrutura reutilizável,  ou seja,  que pode ser aplicada em diferentes
órgãos.  Dessa forma não é preciso investir  em uma nova arquitetura e
criação,  podendo  reaproveitar  as  ferramentas  já  organizadas  e  pré-
formatadas.

3 – Diretrizes de Linguagem

Grid

Estrutura que permite a responsividade dos sites através do escalonamento da
área  ocupada  pelo  mesmo  que  divide  suas  áreas  em  linhas  e  colunas  (12)  a  ser
concebido prioritariamente para telas a partir de 1200 px de largura (usando estruturas
denominadas  containers1),  este  escalonamento  permite  a  adequação  de  seu  aspecto
visual  de acordo com tamanho da tela  que será utilizado (ver  figura 1),  inclusive em
dispositivos  móveis  (tablet  ou  smartphones).  Para  o  desenvolvimento  das páginas ou
portais o GEA recomenda o Bootstrap2.

Como é demonstrado na figura 2, o site será composto de das seguintes áreas:
cabeçalho (localizado no topo), rodapé (parte inferior), entre eles haverá a alocação de 8
subáreas  que  estarão  distribuídas  em  duas  colunas:  Destaques,  Notícias,  Serviços,
Avisos e deitais, Sobre o governador, Mídia institucional (banners), Governo eletrônico
(banners) e Redes sociais.

1 Estruturas que delimitam a largura do site dentro de padrões específicos 
2 Framework para desenvolvimento responsivo, móvel para projetos. Disponível em http://getbootstrap.com
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Fig. 1: Divisão espacial da tela em colunas (span) responsivas e linhas

Fig. 2: Zoneamento da proposta de layout padrão do GEA

6



Blocos

Blocos são unidades estruturais que delimitam e organizam módulos.

Linhas-guia são utilizadas para orientar a construção de blocos de informação e
caixas de sustentação, padronizando também as bordas e cantos das caixas e o uso de
ícones.  Os elementos já  estão pré-definidos no Portal  Padrão e seguem as regras a
seguir.

Preferencialmente, devem ser utilizadas caixas com raio de 4px.

Fig. 3: Visualização de um bloco no padrão do site GEA

Podem ser utilizadas, em algumas situações, caixas sem cantos arredondados. É o
caso  dos  conteúdos  textuais  de  cada  página  principal  e  dos  cabeçalhos  de  áreas
presentes nos sites.

Fig. 4: Possibilidade de uso de blocos dentro dos padrões
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Estilo e acabamentos

Certo Errado

As  caixas  podem  ter  bordas  de  1  px  de
espessura  em  linha  contínua,  sempre
acompanhando toda sua extremidade.

As  abas  inativas  devem  ficar  oticamente
sob  a  caixa  principal.  No  entanto,  não
devem se esconder atrás do conteúdo.

Tipografia

Para a apresentação de todo o conteúdo dos novos sites do Governo Estadual,
somente três fontes são utilizadas.

São elas:
• Open Sans3

• Arial (ou Arimo4)
• Oswald5

• Trebuchet MS6

A decisão  pela  escolha  das  duas  fontes  foi  tomada a  fim de  trazer  harmonia,
padronização, conforto na leitura e acessibilidade.

Tamanhos de fontes e entrelinhas

As  especificações  de  fonte  e  entrelinhas  estarão  vinculadas  a  dois  estilos
publicados no endereço  http://prodap.ap.gov.br/padrao/template/index.php o qual  utiliza
duas  folhas  de  estilos  para  compor  esta  formatação,  os  arquivos:  bootstrap.css e
css.css. É obrigatório o uso destes estilos via referencia (link com template) em todos os
sites institucionais.

3 Disponível em http://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Open+Sans
4 Disponível em https://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Arimo
5 Disponível em https://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Oswald
6 Família nativa padronizada em HTML 5
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Fig. 5: Alocação do texto corrido (1)

Cores

Para apresentar a imagem do Governo Estadual a partir de uma identidade única e
fornecer maior articulação aos órgãos, foi desenvolvida uma paleta de cores derivadas de
signos estaduais, tais como a bandeira, o brasão, entre outros. A seguir serão dispostos
os  discos  cromáticos  (paletas  de  cores)  com  suas  derivações,  complementos  e
recomendações.

A cor exerce um papel fundamental ao exprimir a atmosfera do Governo Estadual.
Ela contém, subjetivamente, um código cultural  que ressalta a importância dos signos
locais.  As  variações  e  combinações  propostas  podem  ser  intercaladas  e  usadas  de
diferentes  formas,  desde  que  estejam  sempre  de  acordo  com  as  instruções  de
acessibilidade do manual.

A percepção de cor depende não apenas da pigmentação das superfícies em si,
mas  também  da  intensidade  e  do  tipo  de  tom  aplicados  a  ela.  Esses  fatores  são
determinantes no uso de degradês e contrastes. Dessa forma, sugere-se aplicar sempre o
maior contraste possível sem que se perca a riqueza cromática da paleta.
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Fig. 6: Paleta de cores

Cores em RGB e hexadecimal.

Em cabeçalhos e elementos de destaque, a cor primária branca é substituída pela
cor cinza com o intuito de não ser confundida em fundos brancos, que estarão desta cor
na maior parte da extensão dos sites baseados no Portal Padrão.

As cores secundárias são variações cromáticas dentro dos tons da paleta principal
e são utilizáveis em conjunto com as mesmas em chapéus,  cabeçalhos (headers)  de
matérias e textos destacados.

Cores primárias

Cores secundárias

HEX: #F18F20
RGB: 241 143 32

HEX: #18A54B
RGB: 24 165 75

HEX: #FFFFFF
GRB: 255 255 255

HEX: #21376C
RGB: 33 55 108

HEX: #FDF499
RGB: 253 244 153

HEX: #454546
RGB: 69 69 70

HEX: #204C90
RGB: 32 76 144

HEX: #A41E22
RGB: 164 30 34
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RGB: 247 197 20
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Degradê

Exemplos de aplicação:

Ícones

Os pictogramas auxiliam no entendimento do conteúdo e podem ser utilizados em
conjunto  com  sua  legenda  ou  sozinhos.  Para  casos  nos  quais  não  existam  ícones
preestabelecidos,  os  mesmos  podem  ser  criados  baseando-se  na  utilização  de  no
máximo  duas  cores  (quando  cercado  de  quadrado  colorido),  na  simplicidade  e  na
manutenção de áreas de respiro.

Serão admitidos para uso:
◦ Glyphicons Free7

◦ Font Awesome8

Os ícones também devem ser objetivos e fáceis de entender ao primeiro olhar
contendo o mínimo possível  de linhas e ornamentos, como mostrado nos exemplos a
seguir:

Fig. 7: Exemplos de ícones

7 Disponível em http://glyphicons.com/files/glyphicons_free.zip
8 Disponível em http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/assets/font-awesome-4.3.0.zip
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Devem ser  observados os  seguintes  aspectos  para  a criação de novos ícones
dentro da identidade padrão: utilização do grid de montagem, enquadramento perfeito no
pixel, facilidade de cognição, objetividade e literalidade.

4 – Elementos da estrutura principal do site padrão

Nesta  área  serão  dispostos  todos  os  elementos  componentes  do  site  padrão
institucional do Governo do Estado do Amapá.

Como referenciado anteriormente, a estrutura do site é suportada pelo framework
Bootstrap, e tem registradas todas as suas características neste documento com base em
uma tela inicial com a largura máxima de 1170px.

De forma a permitir consultas e visualização dos elementos visuais, esta disponível
um TEMPLATE9 para visualização dos elementos, assim como seus respectivos estilos
facilitando o acesso aos elementos componentes obrigatórios dos sites padronizados do
GEA.

É obrigatório que os sites usem os mesmos estilos  que estão on-line no
template,  pois  eventuais  mudanças são automaticamente  disponibilizadas e  não
necessitarão de nenhuma intervenção para estarem atualizados.

Barra padrão de identidade digital do GEA

Fig. 8: barra padrão de identidade digital do GEA

Esta barra faz referência direta ao site do institucional do governo, assim como os
seus  serviços,  incluindo  o  serviço  de  webmail institucional.  Através  dela  é  possível
acessar todos os sites disponíveis da estrutura do governamental, será exibida em todos
os sites institucionais do GEA. Apresenta como diferencial, a ocupação total da largura do
monitor, sempre na parte superior, antes de cada site institucional.

Para a correta instalação da mesma é necessário seguir as instruções contidas no
anexo.

Cabeçalho

O cabeçalho (header)  traz  as  informações  básicas de  identificação de um site
como a área de atuação, a sua denominação, além dos menus de navegação, recursos
de acessibilidade, redes sociais e ferramenta de busca, também será utilizado em todos
os sites institucionais do GEA, sempre posicionado após a barra padrão de identidade
digital.

Confira a seguir a composição técnica do cabeçalho:

9 - Disponível em http://www.prodap.ap.gov.br/padrao/template/index.php
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Fig. 9: especificação do cabeçalho padrão dos sites

Onde:
1 – Brasão Oficial do Estado disposto no template, medindo 142 px x 142 px
2 – Nome do estado
3 – Citação do governo
4 – Barra de navegação 
5 – Acessibilidade 
6 – Busca
7 – Redes sociais oficiais
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Miolo ou Centro

Este elemento da estrutura do site é composto por módulos de visualização de
conteúdo,  uma  ferramenta  que  permite  destacar  no  miolo  das  capas  das  páginas
principais (principal e internas) textos, áudios, imagens, vídeos e publicações em redes
sociais. Abaixo exibe o site institucional padrão com destaque para o centro:

Fig. 10: Composição do centro do site padrão
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Rodapé

O  rodapé  é  a  quarta  parte  da  estrutura  do  site  na  Identidade  Padrão  de
Comunicação Digital e reúne atalhos para diferentes áreas do site. É composta por três
partes, a primeira é composta de uma barra de banners com links para os principais sites
institucionais  do  GEA e a  segunda,  contém acesso rápido  aos principais  serviços  do
governo  e  suas  redes  sociais  e  a  terceira,  composta  pelo  endereço  da  instituição,
referências ao desenvolvedor e a hospedagem além de um brasão do GE Gliphicons A
em escala reduzida. Assim como a barra padrão de identidade digital, ocupará a largura
da total da tela.

Esta estrutura será padrão para todos os sites, quer seja o portal do governo,
ou os institucionais de secretarias ou órgãos, a forma de implantar nos sites segue
no anexo. Confira a seguir a composição. 

Elementos

O rodapé, assim como a barra padrão de identidade visual, ocupará a largura da
tela  e  terá  a  mesma  cor.  Seu  conteúdo  será  composto  por  quatro  colunas  como
demonstrado a seguir:

Fig. 11: especificação do rodapé do site padrão

Onde:
1 – Barra de banners
2 – Barra de acesso rápido
3 – Cabeçalho dá área de acesso rápido
4 – Relação de itens de acesso rápido
5 – Barra de conclusão: comporta os créditos, licenciamentos e o brasão do estado em
escala reduzida
6 – Créditos e licenciamentos: composta com o nome e endereço da instituição; quem
desenvolveu e quem hospeda, além do tipo de licenciamento das informações (no caso
do site padrão, será usado o Creative Commons versão 310)
7 – Brasão oficial em escala reduzida

10 Conforme descrito em https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
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5 – Elementos da estrutura das páginas complementares

Existem dois tipos de páginas complementares: a de detalhe e a com subdivisões.
A primeira  visa  comportar  informação  detalhada  acerca  de  um assunto  específico,  a
segunda  especifica  itens  de  um conjunto  (exemplo:  menu  institucional,  tem as  áreas
missão, estrutura e objetivos). Todas estas manterão em sua estrutura a barra padrão de
identidade digital, o cabeçalho padrão e o rodapé padrão, conforme exibido na página de
template.

Página de Detalhe

Página  destinada  a  especificação  de  itens  pontuais,  por  exemplo:  notícias  e
quaisquer  informações que não apresentem subáreas ou quaisquer  tipos de divisão /
detalhamento.  Comportará  ainda uma lista  de  notícias e uma barra de fotos  sobre  a
matéria.

Fig. 12: layout da página de detalhe do site padrão
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Onde:

1 – Cabeçalho com o título da informação
2 – Migalhas de pão (Breadcomb), com a estrutura de navegação
3 –  Subtítulo da informação (Não obrigatório)
4 – Cabeçalho da área das últimas notícias
5 – Título da notícia
6 – Miniatura da foto que compõe a notícias
7 – Imagem da informação principal
8 – Texto da informação principal
9 – Cabeçalho da área de mais imagens
10 – Imagens agregadas à informação 

Zoneamento da Página

A estrutura da página comportará além do cabeçalho e rodapé duas áreas onde
uma comportará o detalhe da informação com possibilidade da agregação de mídias e a
outra, mais notícias e/ou as redes sociais e/ou webmail. Os arquivos com a especificação
dos estilos estão no template on-line.

Fig. 13: zoneamento da página de detalhe
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Página com subdivisões ou subtemas

São  páginas  as  quais  a  barra  de  menu  apresenta  mais  de  um  item  (Ex.:
Institucional, pode ter como subáreas – Missão, Estrutura funcional, Visão, etc.). 

Fig. 14: layout da página de subdivisão do site padrão
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Onde:

1 – Cabeçalho com título da subáreas
2 – Cabeçalho com o título da área
3 – Migalha de pão (Breadcomb) com detalhes 
4 – Todas as subdivisões (subáreas) contidas na área
5 – Texto do conteúdo
6 – Foto (legenda e créditos são recomendados)

Zoneamento da Página

A estrutura da página comportará além do cabeçalho e rodapé duas áreas onde
uma comportará o detalhe da informação com possibilidade da agregação de mídias e a
outra, mais notícias e/ou as redes sociais e/ou webmail. Os arquivos com a especificação
dos estilos deverão ser os utilizados no template on-line11.

Fig. 15: distribuição das áreas da página com subdivisões

11 Disponível no site do PRODAP em http://prodap.ap.gov.br/padrao/template/index.php
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6 – Modelo dos sites institucionais das Secretarias ou Órgãos 
do executivo

Barra padrão de identidade digital do GEA

Fig. 16: barra de identidade digital padrão dos portais GEA

É  a  mesma  barra  que  constará  no  portal  padrão  do  GEA,  suas  definições  e
instalação se encontra descrita no item anterior homônimo.

Cabeçalho

O cabeçalho (header)  traz  as  informações  básicas de  identificação de um site
como a área de atuação, a sua denominação, além dos menus de navegação, recursos
de acessibilidade, redes sociais e ferramenta de busca, também será utilizado em todos
os sites institucionais do GEA, sempre posicionado após a barra padrão de identidade
digital.

Confira a seguir a composição técnica do cabeçalho:

Fig. 17: especificação do cabeçalho padrão dos sites

Onde:
1 – Brasão Oficial do Estado12 ou marca institucional ocupando a mesma área do
brasão (Não  poderá  exceder  142px  de altura,  e  no  caso de  logo,  não poderá
exceder 350px de largura)

2 – Nome ou atribuição do órgão, é passível o uso de sigla

3 – Nome da instituição por extenso

4 – Barra de navegação 
 

5 – Acessibilidade 

6 – Busca

7 – Redes sociais

12 Disponível no site do PRODAP em http://prodap.ap.gov.br/padrao/template/index.php
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As Redes Sociais e RSS (este último não obrigatório)  estarão disponíveis
para  divulgação somente  no caso de perfis  INSTITUCIONAIS homologados pela
SECOM, devem ser obrigatoriamente utilizados conforme o template padrão do estado.

No caso de haver uma marca institucional do governo a mesma deverá ser alocada
à direita  do  bloco formado por:  Acessibilidade,  Busca e  Redes sociais.  Além disso o
tamanho não poderá exceder o tamanho do brasão oficial do estado.

No caso da marca institucional do órgão, as dimensões máximas devem ter 142 px
de altura e 350 px de largura, se a marca for inexistente terá de ser usado o brasão oficial
do estado (conforme template) com as dimensões  142 px X 142 px.

Se a marca institucional já contiver texto descrevendo de forma legível o nome do
órgão, os itens 1,2 e 3 do cabeçalho não serão obrigatórios.

Os sites apresentarão os mesmos cabeçalhos e rodapés do portal padrão
(com as respectivas personalizações).
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Miolo ou Centro

Este elemento da estrutura do site é composto por módulos de visualização de
conteúdo, que permite  destacar  no miolo  das capas das páginas principais  (homes e
subhomes) textos, áudios, imagens, vídeos e publicações em redes sociais. Abaixo exibe
o site institucional padrão das secretarias com destaque para o centro:

Fig. 18: composição do centro do site institucional padrão dos órgãos do executivo. 
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Zoneamento padrão do modelo

Fig. 19: zoneamento proposto dos sites institucionais das secretarias e órgãos do executivo
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Página de Detalhe

Página  destinada  a  especificação  de  itens  pontuais,  por  exemplo:  notícias  e
quaisquer  informações que não apresentem subáreas ou quaisquer  tipos de divisão /
detalhamento.

Fig. 20: layout da página de detalhe
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Onde:

1 – Cabeçalho
2 – Migalhas de pão (Breadcomb)
3 – Subtitulo (não obrigatório)
4 – Imagem sobre a informação (não é obrigatório)
5 – Texto sobre a informação

Recomendação:  antes  do  rodapé  aparecer  os  créditos  de  quem  publicou  o
conteúdo, no caso de foto, após a legenda pode ser mencionado o autor.

Zoneamento da página de detalhe

A página apresenta a seguinte estrutura:

Fig. 21: zoneamento da página de detalhe

25



Variação da página do detalhe

A configuração abaixo pode ser utilizada como alternativa a página de detalhe.

Fig. 22: variação da página de detalhe
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Onde:

1 – Cabeçalho: com descritivo da área com possibilidade de um subtítulo
2 – Migalhas de pão (breadcomb)
3 – Título da informação
4 – Fonte da notícia e com data e hora de publicação
5 – Texto da informação
6 – Foto com legenda
7 – Barra de imagens (ou arquivos) vinculados à informação
8 – Imagem em miniatura
9 – Cabeçalho da área de últimas notícias
10 – Data e hora da publicação
11 – Imagem em miniatura
12 – Título da informação

Nesta variação, será permitido o uso de ícones nos cabeçalhos, desde que sejam
oriundos das fontes Awesome ou Glyphicons (já mencionadas anteriormente).

As recomendações mencionadas no modelo principal da página de detalhe são
válidas nesta variação.
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Página com subdivisões

São  páginas  as  quais  a  barra  de  menu  apresenta  mais  de  um  item  (Ex.:
Institucional, pode ter como subáreas – Missão, Estrutura funcional, Visão, etc.)

Fig. 23: layout da página com subdivisões

Onde: 

1) Cabeçalho da subárea visitada
2) Migalhas de pão (Breadcomb)
3) Detalhamento da informação
4) Cabeçalho da área que contém a subáreas (recomendado)
5) Subáreas contidas na área (recomendado)
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Zoneamento da página com subdivisões

Fig. 24: variação única
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7 – Variações de zoneamento das páginas das Secretarias ou 
Órgãos do executivo

Serão  admitidas  variações  nas  páginas  institucionais,  conforme  as  ilustrações
abaixo, todas feitas com base em colunas de framework de desenvolvimento responsivo,
com os seus respectivos usos preferenciais.

Fig. 25: variação I (Mesclagem do modelo de duas e três colunas)
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Fig. 26: variação II, redistribuição das larguras de cada área (números das colunas)
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Fig. 27: variação III, redistribuição das larguras de cada área (números das colunas), nesta variação admite-se retirar o
bloco de informação de CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, neste caso os demais blocos do mesmo nível horizontal

ficam divididos em 6 colunas cada.
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8 – Sites de porte médio

Sites dentro desta especificação são orientados as organizações de abrangência
restrita,  a projetos e a programas de governo,  não se enquadram nesta categoria  os
chamados  HOT-SITES  que  são  sites  temáticos  destinado  a  uma  ação,  evento  ou
informação específica. 

Assim como todos os sites institucionais, os de porte médio apresentarão em sua
estrutura o cabeçalho e rodapé padrão apresentados neste manual. Abaixo segue um
exemplo deste padrão:

Fig. 28: layout proposto para sites institucionais de porte médio
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Zoneamento proposto

Especificação do modelo  com as respectivas  larguras das áreas propostas em
colunas responsivas (de  acordo com framework  recomendado o Bootstrap)  com seus
conteúdos preferenciais, com os estilos disponíveis para download.

Fig. 29: zoneamento das páginas de porte médio
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9 – Glossário 

ALT
Comando  HTML  usado  para  exibir  uma  descrição  do  objeto  quando  sobre  ele  é
posicionado o ponteiro do mouse.

ANIMAÇÃO
Uma sequência de imagens juntas, como um desenho animado.

APLICATIVO
Compõe um programa destinado a executar uma tarefa específica, como processamento
de texto, processamento de imagens, gerenciamento de banco de dados, etc.

ARQUIVO
É um conjunto de dados, passível de serem entendidos pelo computador.

BACKGROUND
É uma imagem ou cor que sobre a qual os caracteres e gráficos são apresentados.

BROWSER ou NAVEGADOR
Programa que exibe páginas web permitindo a navegação entre elas.  É um software
usado para “navegar” na internet.

ESPAÇAMENTO
Distanciamento entre elementos que compõem um produto web.

FRAME
Recurso da linguagem HTML, definido pelo comando, que permite dividir uma página em
quadros,  cada  qual  podendo  conter  documentos  distintos  e  independentes  (links,
imagens, textos, botões, etc.).

HOMEPAGE
Página de entrada ou de abertura de um site, escrita em linguagem HTML. Contém uma
apresentação geral, um menu e hiperlinks para as principais seções de seu conteúdo. É
erroneamente usada como sinônimo de sítio.

SUBHOME
Páginas de abrangência mais pontual

HTML
HyperText Markup Language. Linguagem/código das páginas web. Um documento HTML
contém texto, imagens e links para outros objetos web.

HYPERTEXTO
Texto contendo vários vínculos, os quais podem ser seguidos diretamente, o que leva a
uma leitura não linear.

HOT-SITES
Sites com abrangência muito restrita
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IDENTIDADE VISUAL
Conjunto de características pelo qual o usuário pode identificar visualmente um website
governamental.

COLUNAS RESPONSVIVAS
As  colunas  são  áreas  de  um  site  que  o  segmentam  no  sentido  horizontal,  a
responsividade corresponde a propriedade de se adequarem independente do tamanho
da tela

INTERAÇÃO
Ação de um dispositivo eletrônico em reagir a um estímulo de entrada.

INTERATIVIDADE
Quando um programa reage ao input (entrada) de um usuário. A forma mais simples de
interatividade na web são os links.

FRAMEWORK
Estrutura desenvolvida para aprimorar e dar agilidade ao desenvolvimento de produtos, é
um conjunto de códigos homologados

INTRANET
Rede de computadores privada (LAN) que se baseia na mesma tecnologia da internet,
mas que é utilizada para agilizar e incrementar a comunicação e a produtividade dentro
de uma empresa.

INTERNET
É  um  conglomerado  de  redes  em  escala  mundial  com  milhões  de  computadores
interligados que permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados. A
Internet é a principal das novas tecnologias de informação e comunicação.

LAYOUT
Esboço de uma composição visual ou disposição física do espaço de trabalho.

LINK
É  um  atalho  incorporado  em  entidades  da  página,  seja  ela  texto  ou  imagem,  que
referencia uma outra página da internet ou website ou até mesmo aplicações e arquivos.

MAPEAMENTO
É a divisão de uma imagem em diversas partes que terão links diferentes para cada uma.
Este mapeamento deve ser feito indicando as coordenadas dos vértices de uma figura em
pixels.

MIGALHAS DE PÃO (BREADCOMB)
Elemento que visa prover acessibilidade de conteúdo demonstrando o caminho o qual se
percorreu até chegar a página que o visitante está

PDF
Portable Document Format – Formato de arquivo para exibição de documentos prontos,
que serão impressos.
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PORTAL
Website que oferece vínculos organizados por temas a outros websites ou serviços.

RSS
É um subconjunto de marcações XML que servem para agregar conteúdo, podendo ser
acessado  mediante  programas ou  websites  agregadores.  É  usado  principalmente  em
sites de notícias e blogs.

SÍTIO
Conjunto de documentos apresentados ou disponibilizados na Web por um indivíduo.
É utilizado geralmente com tradução do termo website.

TEMPLATE
É um documento sem conteúdo, com apenas a apresentação visual (apenas cabeçalhos
por exemplo) e instruções sobre onde e qual tipo de conteúdo deve entrar a cada parcela
da apresentação. É um documento modelo que serve para padronização.

WEB
A World  Wide  web  ou  WWW é uma rede  de  computadores  na  Internet  que  fornece
informação em forma de hipertexto. Para ver a informação, pode-se usar um software
chamado navegador (browser) para descarregar informações (chamadas documentos ou
páginas) de servidores de internet (ou websites) e mostrá-los na tela do usuário.

WEBSITE
Conjunto de documentos apresentados ou disponibilizados na web por um indivíduo.
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ANEXO

38



Barra de topo

1) Inclusão do estilo on-line dentro do HEAD

<link rel="stylesheet" href="http://prodap.ap.gov.br/padrao/barra/suporte/chosen.css">

2) Incluir a div abaixo logo após a tag BODY

<div id="topo" class="fixo"></div>

3) Inclusão do script on-line que está disponível no template antes do fechamento da tag
BODY, conforme descrito abaixo:

<script src="http://prodap.ap.gov.br/padrao/barra/barra.js"></script>

<script src="http://prodap.ap.gov.br/padrao/barra/suporte/chosen.jquery.js" 
type="text/javascript"></script>

<script src="http://prodap.ap.gov.br/padrao/barra/suporte/prism.js" type="text/javascript" 
charset="utf-8"></script>

<script type="text/javascript"> 
            var config = { 
                '.chosen-select': {} 
            }; 
            for (var selector in config) { 
                $(selector).chosen(config[selector]); 
            }  
        </script>

Barra inferior

1) Antes da abertura da tag FOOTER, incluir o código abaixo

<div id="bannerbaixo" class="hidden-xs hidden-sm"></div> 

2) Antes de fechar a tag BODY, incluir o link para o script on-line  que está disponível no
template

<script src="http://prodap.ap.gov.br/padrao/barra/barra.js"></script>
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