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#ESTUDOEMCASA 

BLOCO N.º 40  
DISCIPLINA Português Língua Não Materna - Intermédio 

ANO(S) 1.º ao 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Leitura 

            Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos 
variados. 

• Escrita  
            Escrever textos sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal. 

 

Título/Tema do Bloco 

Essa notícia é falsa?  
Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Lê a tira de banda desenhada. 

 

 
Fonte: https://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet 

 

2. Responde às perguntas. 

 

a) Consideras que a notícia anunciada pelo rapaz é verdadeira? Justifica a tua 

resposta? 

 
 

  

b) Indica duas razões que mostram que a notícia pode ser falsa. 

 

3. Lê o texto. 

Alguém falou em Fake news? 

Fake news é um termo muito usado e significa notícias falsas. Mas é estranho usar 

essas duas palavras, pois as notícias implicam sempre uma informação correta e 

verdadeira. Mas o que é certo é que o termo fake news ficou muito conhecido. Mas 

de onde é que ele vem? 

As informações falsas existem há muitos anos, mas ficaram agora mais famosas 

porque são espalhadas mais rapidamente na internet. Cada um pode fabricar as 

 informações falsas nas redes sociais, insultar, criar boatos e inventar histórias e 

mentiras sobre algo. Esta informação chega a muitas pessoas em poucos minutos. 

Por exemplo, na política, estas informações ajudam ou prejudicam um político e 

podem fazer com que as pessoas deixem de votar nele. Outra informação falsa que 

é muito partilhada é que as alterações climáticas são uma invenção das pessoas que 

1º ciclo X 

2º ciclo X 

3º ciclo X 

  

https://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet
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gostam do ambiente. É difícil controlar a partilha de notícias falsas, pois não existe 

nenhuma ferramenta que impeça as pessoas de as lerem. O Radar XS dá umas dicas 

para vos ajudar a perceber se são informações falsas.  

Devemos ver quem é que escreve as notícias. Se o endereço é de um órgão de 

comunicação oficial e reconhecido pelas pessoas, sabemos que a informação é 

verdadeira. Se o endereço é de um site desconhecido, devemos desconfiar.  

Também é importante ter atenção à data em que a notícia é escrita. Se for um tema 

desta semana e a notícia tiver sido publicada há cinco anos, significa que não se 

trata do mesmo tema. As informações que lemos devem sempre ser confirmadas 

com outros órgãos de comunicação. 

E atenção aos títulos absurdos. Se o título for que o mundo vai acabar amanhã, é 

melhor desconfiar. Os órgãos de comunicação escrevem de forma séria.  

Saber distinguir as informações falsas das verdadeiras é cada vez mais importante 

para todos estarmos bem informados sobre o que se passa no mundo. 

 

Fonte: https://ensina.rtp.pt/artigo/alguem-falou-em-fake-news/ (Transcrição) 

 

4. Escreve três das características das notícias falsas que são referidas no texto. 
 

5. De acordo com o texto, o que deves fazer em cada situação: confiar ou 

desconfiar da notícia? 

 

  

 

6. Lê as duas notícias e rodeia a notícia falsa. 
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