
 

 

 

 

 

 
 

 

CENTRO DE AVALIAÇÃO E SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - CASLE 

  PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA  ONLINE – 09 DE OUTUBRO DE 2020 

GABARITO 

 

   

01)  Fake News são notícias falsas que passam por notícias verdadeiras (1,0) 

(     ) falso   (  x  ) verdadeiro 

 

02) De acordo com o texto, as informações falsas se espalham rapidamente, porque (1,0) 

 

A ( x ) elas apelam para o emocional das pessoas.  

B (    ) elas são curtas e de fácil entendimento. 

C (    ) elas parecem ser verdadeiras.  

 

 

03) O poder de convencimento das Fake News é maior entre pessoas jovens com média 

escolaridade: (1,0) 

 

(  x  ) falso   (    ) verdadeiro 

 

04) De acordo com o texto, as Fake News sempre existiram e uma das mudanças que 

ocorreu com elas ao longo da história foi o 

 

A (    ) teor das mensagens divulgadas está comprometido com os fatos.  

B ( x ) meio utilizado para divulgação. 

C (    ) grau de escolaridade de pessoas que as criam.  

 

 

05)Por que, de acordo com o texto, as pessoas criam e disseminam Fake News? (1,0) 

Para legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo (geralmente figuras 

públicas) 

 

06)Transcreva do texto a definição de Fake News (1,0) 



Fake News são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem 

informações reais. 

 

07) Explique o sentido desse enunciado: “Com o ganho de relevância nos sites de busca, 

os produtores de Fake News passam a publicar informações falsas como se fossem reais”. 

(1,0) 

Os produtores de Fake News atraem a confiança de pessoas divulgando informações 

supostamente verdadeiras e, com isso, conquistam os espaços digitais com a intenção de 

publicar informações falsas.     

 

(08) As pessoas mais prejudicadas pelas Fakes News são as  

 

A (  x  ) figuras públicas. 

B (      ) doentes mentais.     

C (      ) profissionais liberais.  

 

(09) Com base no texto, é possível afirmar que as redes sociais têm contribuído para (1,0) 

 

A (      ) a invenção das notícias falsas.         

B (  x  ) o aumento da circulação das notícias falsas.     

C (      ) o bloqueio das notícias falsas.  

 

(10) Narre um acontecimento sobre uma notícia falsa que prejudicou alguém que você 

conhece. (1,0) 

 

Espera-se que o(a) candidato(a) apresente uma narrativa em que alguém foi prejudicado 

pela disseminação de uma notícia falsa a seu respeito.  

 


