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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA – 6º ANO 
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   ETAPA :10 
 
   ORIENTAÇÕES: 
- Ler os textos com atenção 
- Fazer as atividades com dedicação. 
 
TEXTO 1 

 
 
TEXTO 2 

 
 
 
 
 



 
TEXTO 3 

 
 
Resumindo: 
 
Boato: Notícia que corre publicamente, de boca em boca, sem procedência conhecida e sem veracidade 
confirmada. 
Fake News: Notícias falsas e compartilhadas, geralmente na Internet, por usuários de redes sociais e sites 
ilegítimos. Expressão do inglês que foi incorporada ao uso brasileiro ( estrangeirismo). 
 
TEXTO 4 
 
Leia o texto abaixo sobre como identificar se a notícia é verdadeira ou se é fake news: 
 
Como identificar uma Fake News? 
Há diferença entre boato e fake news? A diretora de Estratégia Digital da agência FSB Comunicação, Érika 
Abe, explica que, a rigor, o boato é um tipo de fake news, quando se entende apenas como uma mensagem 
falsa. “Notícia falsa é um boato, um mito, uma lenda urbana. Mas o que hoje a gente chama de fake news 
é a notícia que tenta beneficiar alguém, prejudicando outra pessoa”, alerta Abe. Ela explica, ainda, que, para 
o leitor desatento, esses tipos de notícias se passam por verdadeiras. Portanto, tenha senso crítico ao ler 
uma notícia e leia todo o material, e não apenas o título e o subtítulo. Há vários tipos de fake news: texto 
verdadeiro,mas título e subtítulos falsos; texto e título verdadeiros, mas foto falsa; tudo falso;entre outros. 
Nem sempre é fácil avaliar. Mas, seguindo algumas dicas, você pode avaliar a veracidade de uma notícia 
antes de ir compartilhando nas redes sociais e em aplicativos de celular. Passos para identificar fake news: 
1- Avalie a fonte, o site e o autor do conteúdo: Muitos sites publicadores de fake news têm nomes  parecidos 
com endereços de sites de notícias. Portanto, avalie o endereço e verifique se o site é confiável. Veja ainda 
se outros conteúdos do site também são duvidosos. 
 
2- Avalie a estrutura do texto: Sites que divulgam fake news costumam apresentar os chamados “erros de 
português”, de formatação, letras em caixa alta e uso exagerado de pontuação. 
3- Preste atenção à data da publicação: Veja se a notícia ainda é relevante e está atualizada. 
4- Leia mais que só o título e o subtítulo: Leia a notícia até o fim. Muitas vezes, o título e o subtítulo não 
condizem com o texto. 
5- Pesquise em outros sites de conteúdo: Duvide se você receber uma notícia bombástica que não esteja em 
outros sites de notícia. 
6- Veja se não se trata de site de piadas: Alguns sites de humor usam da ironia para fazer piada. 
7- Só compartilhe após checar se a informação é correta: Não compartilhe conteúdo por impulso. Você é 
responsável pelo que você compartilha. 
 
TEXTO 5 



 
VEJA ALGUMAS MANCHETES DE FAKE NEWS QUE SAÍRAM NA INTERNET: 
1. O McDonald's deu folga para os homens no Dia das Mulheres. 
2. Marielle Franco foi esposa do traficante Marcinho VP. 
3. Pablo Vittar ganhará programa infantil com apoio da Lei Rouanet. 
4. Tanques de guerra a caminho da intervenção militar no Rio de Janeiro. 
5. Mark Zuckerberg anuncia que o Facebook será pago. 
 
 
1- Responda as questões abaixo: 
 
1- Você sabe a diferença entre um boato e uma fake news? 
 (   ) Sim       (   ) Não 
2- Você acredita em toda notícia postada na Internet? 
 - (   ) Sim   (   ) Não 
3- Você tem o hábito de compartilhar uma informação assim que a recebe pelas 
redes sociais e/ou WhatsApp? 
 (   ) Sim     (   ) Não 
4- Você sabe como identificar se a notícia é verdadeira ou falsa? 
 (   ) Sim     (   ) Não 
 
5- Escreva ( V )Verdadeiro ou ( F )Falso nas informações abaixo: 
 
a) As Fake News só se propagam através das redes sociais . 
 (  ) Verdadeiro    (  ) Falso 
b) Informações verdadeiras costumam ser publicadas por vários sites confiáveis. 
 (  ) Verdadeiro      (  ) Falso 
c) Não tem necessidade de checar se a informação é correta para passar adiante. 
 (  ) Verdadeiro       (  ) Falso 
d) As Fake News são criadas apenas por diversão, sem nenhum intuito, além de fazer rir 
quem lê as falsas matérias. 
 (  ) Verdadeiro (  ) Falso 
e) Para o usuário da internet, o importante é conseguir identificar uma notícia falsa 
ou sensacionalista e não compartilhar conteúdo duvidoso. 
 (  ) Verdadeiro       (  ) Falso 
f) Você é responsável pelo que você compartilha. 
 (  ) Verdadeiro  (  ) Falso 
g) Não é importante conferir a data em que a notícia foi publicada. 
 (  ) Verdadeiro    (  ) Falso 
 
 
2ª ATIVIDADE 
2- Que tal fazermos uma campanha para diminuirmos as notícias falsas? 
 
Produza um cartaz, para seus amigos e familiares, que tenha o objetivo de informar como as notícias falsas 
podem influenciar nas decisões e vidas das pessoas ou  como os golpes podem fazer com que caiam em 
armadilhas e levem prejuízos. (PODE SER FEITO EM CARTOLINA OU FOLHA DE OFÍCIO) 

 


