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 TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) /45min (NOITE)

 DISCIPLINA: LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

 CONTEÚDO: TEMAS DO ENEM

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
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1 – O que é Fake News? são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação 
como se fossem informações reais. 

2 – Qual a sua finalidade? A fake news é divulgada com o objetivo de legitimar um 
ponto de vista (uma opinião acerca de algo ou alguém) e prejudicar uma pessoa ou 
grupo (geralmente pessoas públicas).

3 – Quais os efeitos? As Fakes têm um grande poder viral, isto é, espalham-se 
rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor/espectador, 
fazendo com que as pessoas consumam o material “noticioso” sem confirmar se é 
verdade seu conteúdo.

SÍNTESE DO ASSUNTO - FAKE NEWS



4

4 – Quem são os alvos? o poder de convencimento dessa notícias falsas é 
maior entre populações com menor escolaridade e que usam com frequencia 
as redes sociais para obter informações. 

5 – Como pode ser combatido? Combater as Fake News já foi difícil. Hoje os 
usuários devem usar mecanismos de buscas na internet para atestar por outros 
sites se a notícia é falsa ou verdadeira. E só a partir dessa comprovação 
poderem compartilhar a mensagem.

LEMBRE-SE: ESPALHAR FAKE NEWS É CRIME! 

SÍNTESE DO ASSUNTO - FAKE NEWS
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De  vez  em  quando,  nas  redes  sociais,  a  gente  se  pega  compartilhando  notícias  
falsas,  fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. E, 
pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou 
literários (sim, considero o “jornalismo ficcional” uma interessante forma de literatura), 
mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que 
posição ou tendência. 
Inventa-se uma arbitrariedade ou  falcatrua,  joga-se nas  redes sociais e aguarda-se o  
resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia  falsa  (que está sempre sujeita a ser 
denunciada  juridicamente como  injúria, calúnia ou difamação) se dá em várias direções.
Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes, ir aos links originais.

TAVARES, B. Disponível em: www.cartafundamental.com.br. Acesso em: 20 jan. 2015 (adaptado).

QUESTÃO 1: TEMA – FAKE NEWS (TIC´s)
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O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias on-line de que o
compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a

A. displicência natural das pessoas que navegam pela internet.
B. desconstrução das relações entre jornalismo e literatura.
C. impossibilidade de identificação da origem dos textos.
D. disseminação de ações criminosas na internet.
E. obtenção de maior popularidade nas redes.
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GABARITO: D
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