
Curso: Oficina Hotpotatoes 

Oficina para construção de exercícios que podem ser usados off-line nas 

mais variadas versões do Linux, Windows, Android e demais sistemas 

operacionais 

Breve Resumo do Programa 

Hot Potatoes é um programa que contém um pacote de 6 ferramentas ou 

programas de autor, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Centro de Informática e Média da Universidade de 

Vitória, Canadá. 

Estes programas possibilitam a criação de 6 tipos de exercícios interativos 

que podem ser postados na WEB ou que podem ser usados off-line em 

espaços que não contam com a internet, uma vez que eles podem ser 

carregados a partir dos navegadores. Qualquer navegador pode ser usado. 

Duas ferramentas, JMath e Jmix produzem exercícios que permitem, 

clicar, arrastar e soltar, usando o mouse. O programa aceita caracteres 

português de forma que possa ser plenamente traduzido para a língua 

portuguesa, além de permitir uma completa transformação do layout, no 

que tange as configurações de cor e fontes. 

A oficina tem como base a orientação de como e onde colocar os dados 

(textos, questões, respostas, imagens, etc.), pois os programas podem criar, 

automaticamente, a página web que apresenta e representa os exercícios 

construídos. Páginas estas que podem ser depositadas na própria web ou 

que podem ser guardadas fora dela e acessadas em qualquer plataforma 

que tenha um browser de acesso da internet. 

O Hot Potatoes é gratuito e pode rodar em várias plataformas. 

Tipos de Exercícios que podem ser feitos: 

1. Múltipla Escolha; 

2. Seleção de Várias questões; 

3. Cruzadas usando imagens, textos de apoio, etc. 

4. Construção de Frases, Reordenação das mesmas arrastando as 

palavras. 

5. Associação de colunas com imagens ou somente palavras. 

  

Tempo de Curso –  



 8 horas 

Recursos – 

 Laboratório de Informática ou Professores equipados com computadores 

pessoais; 

 Acesso à internet (opcional) 

 


