
 

  

Fake  

Tipos 

Termo em inglês usado 

para referir-se a falsas 

informações divulgadas, 

principalmente, em 

redes sociais. 

 

 Sátira ou Paródia: Não quer 

necessariamente causar mal, mas pode 

enganar o leitor. 

 Falsa Conexão: A chamada da notícia 

não condiz com o conteúdo apresentado. 

 Falso Contexto: O conteúdo é 

verdadeiro, mas é compartilhado com 

um contexto falso. 

 Conteúdo Enganoso: Uso mentiroso de 

uma informação para difamar outro 
conteúdo ou pessoa. 

 Conteúdo Manipulado: O conteúdo 

verdadeiro é manipulado para enganar o 

público. 

 Conteúdo Impostor: Usa-se o nome de 

uma pessoa ou marca, mas com 

afirmações irreais. 

 Conteúdo Fabricado: Informação 100% 

falsa e construída para causar algum mal 

e espalhar um boato. 

 
Como Identificar 

 Considere a fonte: Clique fora da 

história para investigar o site, sua 
missão e contato. 

 Leia mais: Títulos chamam a atenção 

para obter cliques. Qual é a história 

completa? 

 Verifique o autor: Faça uma breve 

pesquisa sobre o autor. Ele é confiável? 

Ele existe mesmo? 

 Fontes de apoio: Clique nos links. 

Verifique se a informação oferece apoio 

à história. 

 Verifique a data: Repostar notícias antigas não 

significa que sejam relevantes atualmente. 

 Isso é uma piada? Caso seja muito estranho, 

pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e o 

autor. 

 É preconceito? Avalie se seus valores próprios e 

crenças podem afetar seu julgamento. 

 Consulte especialistas: Consulte um site de 

verificação gratuito. 

News 

 Existem grupos específicos 

que trabalham espalhando 

boatos e operam na 

chamada deep web (uma 

parte da rede que não é 

indexada pelos mecanismos 

de buscas, ficando oculta ao 

grande público). 

 Para disseminar informações 

falsas, é criada uma página na 

internet. Um robô criado pelos 

programadores desses grupos é o 
responsável por disseminar 

o link nas redes. Quanto mais o 

assunto é mencionado, mais o robô 

atua, chegando a disparar 

informações a cada dois segundos. 

Dessa forma, pessoas reais ficam 
vulneráveis às fake news e acabam 
compartilhando essas informações. 


