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Fonte: https://sites.ufpe.br/dagi/2020/07/05/como-identificar-fake-news/ Acesso em 21/03/2022. 

 
 
 
QUESTÃO 1 (1,5) – Com base na leitura do texto, defina o termo Fake News. 

Em tradução livre do inglês o termo Fake News signi2ca “notícias falsas”, sendo utilizado, 
assim, para de2nir boatos, rumores ou notícias imprecisas publicadas, principalmente, 
na internet. O termo ganhou grande repercussão e destaque a partir das eleições 
presidenciais dos Estados Unidos no ano de 2016 em que conteúdos falsos sobre a 
candidata Hillary Clinton foram compartilhados de forma intensa pelos eleitores de 
Donald Trump. Porém, vale ressaltar que notícias falsas, boatos e histórias fabricadas, 
não são problemas que surgiram na atualidade. Darnton (2017) relembra o surgimento 
dos pasquins, na Itália do século XVI, que se transformaram em um meio para difundir 
notícias, em sua maioria falsas, sobre guras públicas. 
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QUESTÃO 2 (1,5) – Cite os aspectos que diferenciam desinformação e Fake News. 

A desinformação não é necessariamente falsa; muitas vezes, trata-se de distorções ou 
partes da verdade. Pode-se citar como exemplo uma charge que possua um contexto 
que o leitor não entenda, levando-o a desinformação, assim, a Desinformação, 
necessariamente, o intuito de manipulação como ocorre com as Fake News que são já 
criadas com essa nalidade. 

 
QUESTÃO 3 (2,0) – Em uma perspectiva analítica, segundo o texto, quais são as 
características de uma Fake News? 
O candidato deverá apresentar de forma clara e de acordo com o texto as características, 
como as seguintes: fontes duvidosas; erros de português, de formatação, letras em caixa 
alta, exagero de pontuação; notícia desatualizada; o cuidado com o título e subtítulo 
que não condizem com o texto; notícias que não aparecem em sites confiáveis; o uso de 
ironias para fazer piada de certas notícias. 
 
QUESTÃO 4 (2,0) – Afinal, existem ferramentas que facilitam a checagem de Fake News? 
O que o texto apresenta? 

O texto apresenta as seguintes ferramentas para checagem de Fake News: Fake Check; 
Agência Pública – Truco; Agência Lupa; A ATUAÇÃO DO GESTOR DA INFORMAÇÃO 
NESSE CONTEXTO. O candidato deve apresentar essas ferramentas e descrevê-las de 
forma objetiva. 

 
QUESTÃO 5 (3,0) – De acordo com o texto, como podemos identificar Fake News?  

O candidato deverá apresentar as informações que o texto traz e descrevê-las de forma 
objetiva, demonstrando poder de concisão. 


