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C o l e ç ã o
O que são Elas estão na internet e 

podem causar muito confusão. 
Entenda o que são e aprenda a 
reconhecer notícias que não são 
verdadeiras

Fake news significa notícia falsa. Todo texto 
que apresenta informações mentirosas e quer 
parecer verdadeiro recebe esse nome. 

As notícias falsas são publicadas na inter-
net com o objetivo de conquistar cliques de 
maneira fácil ou beneficiar algum político, 

papa apoia trump  
à presidência: em 2016, durante  

a campanha nos EUA, essa informação 
circulou e, por alguns instantes, o mundo 

acreditou. Era mentira.COMO IDENTIFICAR SE 
UMA NOTÍCIA É FALSA?

Casos famosos de 
fake news

o adeus de celebridades: 
Fernanda Montenegro, Renato 

Aragão e Neymar foram personalidades 
dadas como mortas em notícias 

compartilhadas nas redes sociais. 

marcianos na terra: há 
80 anos, o diretor de cinema Orson 

Welles fez os americanos acreditarem 
em uma invasão alienígena, quando, 

na verdade, ele só estava narrando 
uma história de ficção (A Guerra dos 

Mundos) na rádio. 

fake news?
partido, empresa, entre outros. 

Atualmente, elas estão em toda parte porque se espalham 
rapidamente nas redes sociais: muitas pessoas compartilham 
informações sem saber que são falsas.

As fake news, no entanto, não surgiram hoje. Segundo estu-
diosos, sempre existiram e causaram problemas. 

CHECADORES DE  FAKE NEWSHá vários sites que verificam se as notícias que circulam na rede são verdadeiras ou não. Na dúvida, você pode acessá-los. Veja a lista:
✓ Agência Lupa: piaui.folha.uol.com.br/lupa

✓ Aos fatos: aosfatos.org
✓ Snopes (em inglês): snopes.com

FAKE NEWS

quem está dizendo? Verifique 
se o texto foi publicado por um 

veículo com credibilidade. Empresas 
jornalísticas devem confirmar as 

informações antes de publicá-las.

checou a data 
da publicação? 

Muitos fatos do 
passado são 

republicados como 
se fossem novos 
e se tornam fake 

news. 

quem é o entrevistado? 
Certifique-se de que a notícia 

apresenta algum dado, documento 
ou fala de especialista. Em geral, 

esses elementos ajudam a reforçar 
que determinado fato realmente 

aconteceu. 

procure em mais de 
uma fonte. Se apenas 
um veículo publicou 
aquele fato, é provável 
que seja mentira. 

fato x opinião.  
As notícias relatam 

fatos que ocorreram. Já 
a opinião de autor traz 
a ideia dele sobre um 

assunto.

não acredite em  
tudo o que lê.  

Pergunte a si mesmo: esse fato 
faz sentido ou é muito absurdo? 

E mais: não compartilhe uma 
notícia sem ter certeza de que é 

verdadeira.
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