Como evitar uma Fake News
Decida em quem confiar
Mesmo que as informações tenham sido compartilhadas por um amigo ou familiar, é importante verificar
a credibilidade do autor.
Veja se consegue encontrar outros artigos escritos pelo autor e informações sobre suas credenciais ou
afiliações.
Ainda que uma notícia seja em parte verdadeira, pode não ser 100% precisa, sendo tendenciosa e visando
convencer os leitores de um certo ponto de vista ideológico.

Verifique os fatos
Faça seu próprio trabalho investigativo e sinta-se mais confiante em ser capaz de identificar fato VS fake.
Confirme a informação no site de origem ou valide diretamente com o remetente, antes de clicar em links
ou compartilhar nas redes sociais.
Procure pelo assunto nos portais de buscas, checando se há outras notícias relacionadas.
Valide se as fontes fornecidas realmente apoiam a história.

Leia por completo
As manchetes podem ser exageradas, objetivando aumentar a divulgação e obter cliques, explorando a
sua curiosidade e o seu senso de urgência, mas ao analisar uma notícia, reflita se ela corresponde ao
título e ao histórico do autor.
Considere sempre se suas próprias crenças podem afetar seu julgamento.

Preste atenção às armadilhas
• Tempo: Verifique a data. Reposicionar velhas notícias não significa que sejam relevantes para os
eventos atuais.
• Contexto: Verifique se uma estória antiga não está sendo tirada de contexto.
• Provocativo: Se for muito exagerada, pode ser falsa, desconfie e cheque.
• Erros gramaticais: Isso pode ser uma evidência de que o artigo não passou por um processo editorial.
• Links: Verifique se os links não estão tentando se passar por um link real confiável.

Não compartilhe
Pode ser até um simples meme relacionado a humor, mas se for falso e/ou ofensivo, não
compartilhe.
Se você recebeu uma notícia e identificou que a mesma é falsa, informe ao remetente sobre e solicite
que não continue divulgando.
Caso você tenha enviado uma notícia falsa e descoberto depois, notifique os grupos e remova suas
publicações. Nunca é tarde para falar a verdade.

Existem outros lados
Com o tempo, o conteúdo da internet e redes sociais que você acessa, representa uma gama cada vez
mais estreita de informações e ideias, sendo você exposto a cada vez menos experiências, ideologias e
perspectivas diferentes das suas.
Para entender melhor o leque de opiniões sobre um tópico de notícias, utilize um serviço de notícias que
expõe vários ângulos da mesma estória, para que você possa obter rapidamente a imagem completa, não
apenas uma inclinação.
Antes de expressar ou compartilhar uma opinião ou notícia, procure entender os lados e valide se sua
opinião vai adicionar algo relevante ao entendimento do assunto.
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