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INTRODUÇÃO
O aplicativo Hot Potatoes 6.0 é um conjunto com cinco ferramentas de autoria que possibilitam a 
elaboração de atividades interativas, gerando páginas web que serão visualizadas no navegador de 
Internet.
Basta apenas introduzir as informações necessárias (palavras, textos, perguntas, respostas, imagens, 
entre outras) e o aplicativo se encarrega de gerar as páginas web que também podem ser publicadas 
na internet. Com conhecimento em HTML, é possível realizar alterações diretamente no código 
fonte das páginas geradas pelo Hot Potatoes.

CONHECENDO A INTERFACE
Para dar início aos trabalhos com o aplicativo Hot Potatoes, é necessária a instalação do programa 
no computador que leva alguns minutos. Com o atalho criado na área de trabalho, recomenda-se um 
clique no menu Ajuda/Registrar para digitar o nome de um usuário.
É importante também modificar o idioma do aplicativo para Língua Portuguesa, uma vez que ele se 
encontra  em  inglês,  basta  seguir  o  menu  Opções/Interface/Carregar  arquivo  de  interface e 
selecionar o idioma portuguêsbrasileiro.hif.
O Hot  Potatoes  apresenta  cinco  interfaces  de  batatas:  JCloze,  Jquiz,  Jcross,  Jmix  e Jmatch, 
conforme tela inicial do programa.



JCLOZE
Este programa possibilita a criação de atividades interativas com preenchimento de lacunas.
Preencha os campos do título da atividade, logo abaixo digitar ou colar o texto a ser proposto no 
exercício. A opção Lacuna Automática irá abrir uma caixa na qual o usuário deverá digitar um 
número que representa o intervalo de palavras em que serão criadas as lacunas automaticamente.
Outra sugestão é selecionar uma palavra que será lacuna e clicar no ícone Lacuna.

Na janela a seguir, digitar uma pista e as possibilidades de respostas corretas (opcional). Repetir 
esse processo com as demais palavras a serem ocultas na atividade. Percebe-se que tais palavras são 
grifadas de vermelho pelo próprio aplicativo.



FORMATAÇÃO COMUM EM TODAS AS BATATAS
Ao seguir o menu  Opções/Configurar Saída, encontram-se na janela que se abre, as seguintes 
abas:
* Título/Instruções: Definir um subtítulo do exercício e mais abaixo, as suas instruções (opcional).

* Indicações/Sugestões: Definir um feedback para a resposta correta e uma mensagem indicando a 
pontuação do usuário.

* Botões: Definir uma legenda para alguns botões.



*  Aspecto: Alterar o tamanho da fonte, definir as cores para barra de navegação, fundos, textos, 
entre outros (opcional). Para inserir URL da Imagem de fundo, é necessário pesquisar a imagem 
com antecedência e  Procurar na pasta correta, o que permite alterar as dimensões de  largura e 
altura bem como o alinhamento da imagem (esquerda, centro, direita) e finalizar com OK.

*  Temporizador: Definir um tempo para que cada questão seja respondida, além da mensagem 
indicando que o tempo do usuário expirou. (opcional)

* Outros: Assinalar o item Usar lista pendente em vez de caixa de texto para inserção para obter 
opções diferentes para a apresentação da atividade, como mostrar a tela com a lista de alternativas 
pendentes.



BARRA DE MENUS

Ao seguir pelo menu Arquivo, encontra-se a aba:
* Acrescentar texto de apoio: Assinalar o item Incluir um texto de leitura ou apoio, logo abaixo 
definir o título e o texto de suporte informativo que aparecerá durante a interação do usuário com a 
atividade que pode ser copiado e colado de um arquivo.

Ao seguir pelo menu Inserir, encontram-se as abas:
* Imagem:

Para inserir uma imagem salva no computador, posicionar o cursor do mouse no local da 
atividade  a  ser  inserida  a  figura,  acessar  menu  Inserir/Imagem/Imagem  de  arquivo  local e 
selecioná-la com clique do mouse. Nota-se apenas o código-fonte na atividade, figura esta que será 
visualizada  quando  executada  na  página  da  web.  Lembrando  que  a  imagem  deve  estar  salva 
previamente na mesma pasta da atividade criada.

Para  inserir  imagem da internet,  é  necessário pesquisar  a  imagem (gif,  jpg e  png)  com 
antecedência e copiar o seu endereço (url). Em seguida, posicionar o cursor do mouse no local da 
atividade a ser inserida a figura, acessar menu Inserir/Imagem/Imagem da web e colar o endereço 
no campo da URL do link, podendo também alterar as dimensões de largura e altura bem como o 
alinhamento da imagem (esquerda, centro, direita) e finalizar com OK.



Para  inserir  vídeo  do  Youtube,  é  necessário  copiar o  seu  endereço  url  (Embed)  que 
encontra-se no ícone  Share da página.  Em seguida,  posicionar  o cursor do mouse no local  da 
atividade a ser inserido o vídeo e  colar o endereço. Nota-se apenas o código-fonte na atividade, 
vídeo este que será visualizado quando executada a atividade na página da web, porém com acesso 
da internet.

*  Link: É  necessário  pesquisar  a  página  da  internet  e  copiar  o  endereço  (link),  sendo  que  o 
procedimento é o mesmo de inserir imagem visto anteriormente.

*  Tabela  HTML: É  necessário  conhecimento  de  linguagem  de  programação  para  realizar 
modificações diretamente no código fonte da tabela.
Ao seguir pelo menu Opções, encontra-se a aba:

*  Tipo de letra: Selecionar o texto da atividade que se pretende formatar para alterar o tipo de 
fonte (letra), estilo (normal, itálico, negrito) e tamanho da fonte.



ABRINDO E SALVANDO ARQUIVOS
Para salvar a atividade, clicar no menu  Arquivo/Salvar como, abrir uma pasta e dar um nome à 
atividade. Lembrando que o arquivo pode ser alterado a qualquer momento e salvo novamente.

COMO ABRIR O ARQUIVO NA PÁGINA DA WEB
Para abrir a atividade criada como página da web offline, clicar no ícone        Exportar para criar 
uma página web Hot Potatoes da barra de ferramentas, e salvar mais uma vez com o mesmo nome 
(sem espaços), dentro da mesma pasta. Este arquivo terá formato html que é o formato de página da 
internet.
Caso  novas  alterações  tenham sido  realizadas  posteriormente,  deve-se  exportar  mais  uma vez, 
realizando-se este mesmo processo e confirmando a substituição do arquivo existente, quando o 
aplicativo perguntar.
Na sequência, uma janela se abre indicando o item Ver o exercício no meu browser que deve ser 
clicado para visualizar a atividade em html bem como o item  Enviar o Arquivo para Website 
hotpotatoes.net, no caso de envio da atividade para o site do aplicativo.



JQUIZ
Este programa possibilita a criação de atividades com perguntas de múltiplas escolhas e também 
com respostas curtas, além da abertura para inserir mensagens de apoio à atividade.

A batata JQuiz permite 4 tipos de atividades com o mesmo arquivo.

1ª atividade:  Preencha os campos do título da atividade de Escolha Múltipla, logo abaixo digitar a 
primeira pergunta e as opções de resposta em cada quadrinho. É necessário assinalar a alternativa 
correta no lado direito em Definições.
Agora,  para  inserir  outras  questões,  basta  alterar  a  numeração  em  P1 para  P2  e  assim 
sucessivamente, no lado esquerdo do aplicativo.

Repetir os passos para Salvar o arquivo e interagir com a atividade na web offline.

Para interagir novamente com a atividade (figura acima), é necessário atualizar a página com a tecla 
F5.



2ª atividade: Em Resposta Curta, a interação na página da web requer que a resposta seja digitada 
pelo usuário numa caixa de texto, ao invés de assinalar a resposta certa, contando agora com os 
botões Pista (mostra a primeira letra da resposta certa) e Mostrar resposta (mostra toda a resposta 
certa).

3ª atividade: O tipo de atividade Híbrida é semelhante à Resposta Curta, porém, requer mais de 
uma resposta certa, contando com os mesmos botões  Pista (mostra a primeira letra da resposta 
certa) e Mostrar resposta (mostra toda a resposta certa).

4ª atividade: O tipo de exercício Seleção Múltipla é semelhante à Escolha Múltipla, porém, pode-
se disponibilizar mais de uma alternativa correta  em que surgirá uma mensagem informando que 
ainda existe uma questão a ser respondida.

FORMATAÇÃO ESPECIAL
Ao seguir pelas abas do menu Opções/Configurar Saída, pode-se obter opções diferentes para a 
apresentação da atividade em:
* Outros: Se necessário, assinalar o item Misturar a ordem das perguntas ou Misturar a ordem 
das respostas para mostrar a tela com a lista de perguntas e respostas aleatórias.



JCROSS
Este programa possibilita a criação de cruzadinhas com palavras nos sentidos horizontal e vertical.
Preencha o campo do título da atividade e digite as palavras na grade em cada quadradinho. Nesse 
caso, pode-se deslocar as palavras já digitadas para um melhor alinhamento, utilizando as setas de 
direcionamento na lateral da janela do JCross, porém, pode-se perder algumas letras nesse processo.
O mais recomendável é clicar no ícone      Criar grade automaticamente a partir de uma lista de 
palavras.

Uma  janela  será  aberta  e  disponibilizará  um  espaço  para  digitar  as  palavras  da  cruzadinha, 
utilizando a tecla Enter para separar uma a uma, finalizando com botão Criar a grade.

Em seguida, clicar no ícone  Juntar Pistas da interface inicial, para inserir as dicas de todas as 
palavras (horizontal e vertical), basta clicar na palavra e digitar a pista no campo em branco logo 
abaixo, dando-se OK para cada pista digitada.

Repetir os passos para Salvar o arquivo e interagir com a atividade na web offline.



FORMATAÇÃO ESPECIAL
Ao seguir pelas abas do menu Opções/Configurar Saída, pode-se obter opções diferentes para a 
apresentação da atividade em:
* Outros: Se necessário, assinalar o item Mostrar todas as pistas abaixo da grade para mostrar a 
tela com as pistas logo abaixo da cruzadinha.

Com a atividade na página da web, basta clicar em qualquer número (horizontal ou vertical) para 
responder numa caixa de texto que aparece, com ajuda do ícone Pista referente à palavra oculta e 
clicar no botão Enter.



Obs: Para inserir vídeo do Youtube, é necessário copiar o seu endereço url (Embed) que encontra-
se no ícone Share da página. Em seguida, posicionar o cursor do mouse no local da atividade a ser 
inserido o vídeo e colar o endereço. Vídeo este que será visualizado quando executada a atividade 
na página da web, porém com acesso da internet.

Para interagir novamente com a página da web (figura acima), é necessário atualizar a página com a 
tecla F5.



JMIX
Este programa possibilita a criação de atividades com ordenação de uma frase a partir de uma “sopa 
de palavras”.
Preencha o campo do título da atividade e logo abaixo, digitar uma frase para que todas as palavras 
sejam embaralhadas. Deve-se digitar a frase separando cada palavra numa linha com auxílio da 
tecla Enter.

Repetir os passos para Salvar o arquivo e interagir com a atividade na web offline.

Para interagir com a atividade na página da web, basta clicar nas palavras em sequência correta que 
forme uma frase, o ícone  Pista pode ser utilizado como ajuda para apresentar a próxima palavra 
parte da frase correta.

Para interagir novamente com a página da web (figura acima), é necessário atualizar a página com a 
tecla F5.



JMATCH
Este programa possibilita a criação de atividades com associação de pares.
A batata JMatch permite a criação de 2 tipos de atividades.

1ª atividade: Preencha o campo do título da atividade.
A coluna Itens (ordenados) à esquerda deve ser preenchida com textos, palavras fixas ou imagens 
que não poderão ser arrastados. A coluna Itens (desordenados) à direita, deve ser preenchida com 
palavras,  textos  ou  imagens  relacionados  à  coluna  da  esquerda  e  que  poderão  ser  arrastados 
associando-os à primeira coluna.
Ao lado da coluna de desordenados, há o botão Fixar que se marcado, o texto aparecerá ao lado da 
imagem, sem permissão para a  interação do usuário,  apenas  algo ilustrativo.  O ideal  é  que  se 
mantenha  desmarcada (vazia), o que permite exercícios interativos.  
Obs: Para inserir uma imagem no exercício, acessar menu  Inserir/Imagem/Imagem de arquivo 
local. Lembrando que estas imagens devem estar salvas previamente na mesma pasta utilizada para 
salvar a atividade criada.

Repetir os passos para Salvar o arquivo e interagir com a atividade na web offline.

Agora,  basta  clicar  no  ícone        Exportar  este  exercício  para  criar  página  da  web 
arrastar/soltar para browser da barra de ferramentas.

Para interagir novamente com a página da web (figura acima), é preciso atualizar a página com a 
tecla F5.



2ª atividade:  Com nova proposta de atividade associativa, dessa vez  sem imagens, têm-se outro 
exercício bem interessante. 

Repetir os passos para Salvar o arquivo e interagir com a atividade na web offline.

Finalmente, é só clicar no ícone        Exportar para criar uma página web Hot Potatoes da barra 
de ferramentas e conferir!

Para interagir novamente com a página da web (figura acima), é necessário atualizar a página com a 
tecla F5.



FORMATAÇÃO ESPECIAL
Ao seguir pelas abas do menu Opções/Configurar Saída, pode-se obter opções diferentes para a 
apresentação da atividade em:
*  Outros: Se necessário,  assinalar  o  item  Misturar a ordem das perguntas  cada vez que a 
página é carregada para mostrar a tela com palavras e imagens aleatórias.



THE MASHER
Este programa possibilita a disponibilização de várias atividades criadas previamente nas outras 
batatas do Hot Potatoes em um único pacote de exercícios.
Logo de início, clicar no botão Juntar Arquivos e através da janela que se abre, buscar a pasta em 
que  as  atividades  foram  realizadas  e  salvas  nas  outras  batatas,  selecioná-las  com  ajuda  do 
mouse/teclado e finalizar em Abrir.
Logo, visualizamos todos os arquivos selecionados na janela The Masher em que tal sequência das 
atividades pode ser alterada, selecionando o arquivo e utilizando as setas direcionais que estão à 
direita da janela. Para apagar qualquer atividade, selecione-a e utilize o botão Apagar Arquivo.
Em seguida, aparece a janela  Definições de exportação de arquivo, basta alterar o formato de 
saída (Standard: padrão) para Drag/Droop (arrastar/soltar) e confirmar com OK para todos.
Dessa forma, os arquivos serão exportados um a um formando o conjunto de atividades.

FORMATAÇÃO ESPECIAL
Ao seguir pelas abas desta batata, encontram-se em destaque:
*  Aspecto: Alterar o tamanho da fonte, definir as cores para barra de navegação, fundos, textos, 
entre outros (opcional). Para inserir URL da Imagem de fundo, é necessário pesquisar a imagem 
com antecedência e  Procurar na pasta correta, o que permite alterar as dimensões de  largura e 
altura bem como o alinhamento da imagem (esquerda, centro, direita) e finalizar com OK.

* Botões: Definir uma legenda para alguns botões.

* Índice: Definir o título do capítulo ou unidade (atividade) e o nome do arquivo a ser salvo.

Repetir os passos para Salvar o projeto.



Para interagir com este pacote de atividades na página da web, clique no ícone
na parte inferior da janela,  aguardar  processo de criação da unidade em curso e confirmar a 
pergunta que aparece: Gostaria de ver a unidade agora?
Prontinho!

A página da web (figura acima) apresenta cada atividade como link para interagir de forma alinear 
ou mesmo sequencial.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CINTED. Hot Potatoes. RS. Disponível em: <http://penta3.ufrgs.br/tutoriais/hotpotatoes/>. Acesso
em: 04.08.2016.

NTE16 VITÓRIA DA CONQUISTA. Software aplicado à Educação – Tutorial Hot Potatoes. BA. 
Disponível em: <http://pt.slideshare.net/adrianassousa/tutorial-hotpotatoes-atualizado>. Acesso em: 
04.08.2016.

SLIDESHARE.  Apostila Hot Potatoes.  Instituto Presbiteriano Mackenzie.  SP-2005Instituto Presbiteriano Mackenzie.  SP-2005. Disponível 
em: <https://es.slideshare.net/patriciafcm/apostilahotpotatoes-mackenzie>. Acesso em: 04.02.2017.

http://penta3.ufrgs.br/tutoriais/hotpotatoes/
https://es.slideshare.net/patriciafcm/apostilahotpotatoes-mackenzie

