
 

 

1. Selecione e arraste a peça 

2. Configure 

3. Configure 

4. Adicione agora 5 

Tutorial Mole Mash AppInventor

Descreveremos 

Selecione e arraste a peça 

Configure Canvas

Configure no Canvas

dicione agora 5 

Tutorial Mole Mash AppInventor

Descreveremos passo a passo como criar o jogo de acerte a topeira

Selecione e arraste a peça Canvas

Canvas em Properties

Canvas os campos 

dicione agora 5 ImageSprites

Tutorial Mole Mash AppInventor

passo a passo como criar o jogo de acerte a topeira

Designer

Canvas para o centro da tela;

Properties e altere a cor do background em 

os campos Height

ImageSprites na tela, dentro de 

Tutorial Mole Mash AppInventor

passo a passo como criar o jogo de acerte a topeira

Designer 

para o centro da tela;

e altere a cor do background em 

Height e Width para

, dentro de Canvas

Tutorial Mole Mash AppInventor

passo a passo como criar o jogo de acerte a topeira

para o centro da tela; 

 

e altere a cor do background em 

ara 320 pixels

Canvas;  

 

Tutorial Mole Mash AppInventor

passo a passo como criar o jogo de acerte a topeira: 

e altere a cor do background em BackgroundColor

pixels, conforme  
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BackgroundColor para verde;

 

 imagem abaixo
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para verde; 

baixo; 
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5. Adicione 

6. Adicione outro 

7. Selecione 

quadro

8. Adicione 2 

9. Adicione mais um 

10. Adicione 4 
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Adicione HorizontalArrangement1

Adicione outro 

elecione HorizontalArrangement

quadro e troque o nome para 

Adicione 2 Labels

Adicione mais um 

Adicione 4 Buttons 

 

Tutorial Mole Mash AppInventor

HorizontalArrangement1

Adicione outro HorizontalArrangement

HorizontalArrangement

troque o nome para 

Labels dentro de 

Adicione mais um HorizontalArrangement

Buttons um ao lado do outro dentro de 
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HorizontalArrangement1 na tela, abaixo de 

HorizontalArrangement

HorizontalArrangement2 em 

troque o nome para ScoreArrangement

dentro de ScoreArrangement

HorizontalArrangement

um ao lado do outro dentro de 
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na tela, abaixo de 

HorizontalArrangement dentro do primeiro 

em Components

ScoreArrangement;  

ScoreArrangement um ao lado do outro

HorizontalArrangement abaixo de 

um ao lado do outro dentro de 
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na tela, abaixo de Canvas; 

 

dentro do primeiro HorizontalArrangement

 

Components, pressione o botão 

 

 

 

um ao lado do outro

 

abaixo de HorizontalArrangement1

 

um ao lado do outro dentro de HorizontalArragement2;

 

Tutorial Mole Mash AppInventor

 

HorizontalArrangement

pressione o botão 

um ao lado do outro;  

HorizontalArrangement1

 

HorizontalArragement2;
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HorizontalArrangement; 

pressione o botão Rename 

HorizontalArrangement1;  

HorizontalArragement2; 
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 no final do 
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no final do 



 

 

11. Adicion

12. Adicione 

13. No menu 

14. Clique em 

15. A posi
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Adicione Clock 

Adicione Sound 

No menu Components

Clique em Escolher arquivo

posição dos objetos na tela deve
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Clock em qualquer lugar da 

Sound em qualquer lugar da tela

Components, em 

Escolher arquivo

objetos na tela deve
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em qualquer lugar da tela;

em qualquer lugar da tela

m Media clique em 

Escolher arquivo e selecione as imagens 

objetos na tela devem estar conforme imagem abaixo
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tela; 

em qualquer lugar da tela; 

clique em Upload

e selecione as imagens 

estar conforme imagem abaixo
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Upload File... para subir duas imagens(

 

e selecione as imagens Hole e Mole

 

estar conforme imagem abaixo
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para subir duas imagens(

Mole, após isso clique em 

estar conforme imagem abaixo;  
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para subir duas imagens(Hole

, após isso clique em OK
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Hole e Mole); 

OK ; 
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16. Mude o nome das ImageSprites para Hole1,... até Hole4; 

 

17. Renomeie ImageSprite5 para Mole1 e configure como  a imagem abaixo;  

 

18. Renomeie  Label1 para ScoreTextLabel e Label2 para ScoreValueLabel e configure-os como na imagem;  
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19. Configure HorizontalArrangement1 e 2 conforme imagem abaixo; 

 

20. Renomeie  Button1, Button2, Button3 e Button4 para Easy, Normal, Hard e Reset e configure-os em 

Properties, como na imagem; 

    

21. Renomeie Sound para Buzzer e configure conforme imagem abaixo; 

 

22. Renomeie Clock1 para MoleClock e configure conforme imagem abaixo; 
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23. Sua tela deverá estar semelhante a imagem abaixo: 

 

 


