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              Leia o texto para responder às questões: 

 

 

 O que são Fake News  

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

informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o 

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

figuras públicas). As Fake News 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. O poder de persuasão das Fake News é maior em populações 

com menor escolaridade e que dependem das redes sociais para obter informações. No 

entanto, as notícias falsas também podem alcançar pessoas com mais estudo, já que o 

conteúdo está comumente ligado ao viés político. 

 

Apesar do recente uso do termo Fake News, o conceito desse tipo de conteúdo falso 

vem de séculos passados e não há uma data oficial de origem. A palavra “fake” também 

é relativamente nova no vocabulário, como afirma o Dicionário Merriam-Webster. Até 

o século XIX, os países de língua inglesa utilizavam o termo “false news” para 

denominar os boatos de grande circulação. As Fakes News sempre estiveram presentes 

ao longo da história, o que mudou foi a nomenclatura, o meio utilizado para divulgação 

e o potencial de persuasão que o material falso adquiriu nos últimos anos. Muito antes 

de o Jornalismo ser prejudicado pelas Fake News, escritores já propagavam falsas 

informações sobre seus desafetos por meio de comunicados e obras. Anos mais tarde, a 

propaganda tornou-se o veículo utilizado para espalhar dados destorcidos para a 

população, o que ganhou força no século XX. 

 

Nas redes sociais, são criados perfis falsos (com fotos, dados pessoais e publicações 

diárias) que começam a interagir com outras pessoas para dar veracidade. Depois, os 

perfis começam a espalhar notícias e vídeos de sites falsos e incentivam seus contatos a 

fazerem o mesmo. Os sites que contêm as Fake News, em sua maioria, também são 

parte da estratégia das equipes especializadas nesse serviço. Os responsáveis pelas 

informações virais compram domínios de páginas e adotam uma identidade visual 

semelhante a do alvo (partido político, por exemplo), começam com publicações por 

vezes verdadeiras e, assim, atraem seu público. Com o ganho de relevância nos sites de 

busca, os produtores de Fake News passam a publicar informações falsas como se 

fossem reais. Os contratantes investem altos valores para que as notícias falsas sejam 

produzidas e veiculadas de forma sigilosa e sem deixar rastros para possíveis 

investigações. Existem gastos com alojamento temporário e com produtos como 

celulares pré-pagos e computadores, os quais são jogados fora após a produção das 

notícias. 
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