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VESTIBULAR 2019-1 
CADERNO DE PROVAS 

Língua Portuguesa  /  Matemática e Raciocínio Lógico  /  Redação 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 
• Verifique se este caderno de prova contém a folha com a proposta de redação, a folha de rascunho 

da redação e um total de 30 (trinta) questões, sendo 15 de Português e Literatura Brasileira e 15 de 

Matemática e Raciocínio Lógico; 

• Na folha de redação, não esqueça de colocar o título da redação; 

• Caso falte alguma folha, solicite imediatamente ao fiscal de sala outro caderno completo. Não serão 

aceitas reclamações posteriores; 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de calculadora, lápis com tabuada, celular, 

relógio ou qualquer objeto eletrônico; 

• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa; a marcação de mais de uma letra implicará 

anulação dessa questão; 

• A resposta deve ser marcada na folha de respostas, preenchendo integralmente o círculo destinado 

a marcação da resposta de cada questão; 

• Administre o seu tempo! O tempo total de prova é de 4 (quatro) horas. Este período inclui a redação 

e preenchimento da folha de respostas. NÃO HAVERÁ TEMPO EXTRA PARA O PREENCHIMENTO DE 

NENHUMA DAS FOLHAS DE RESPOSTAS; 

• Quando terminar, entregue aos fiscais de sua sala: a folha de redação oficial e a folha de respostas 

preenchida e devidamente assinadas no local indicado. 
 

Informações sobre o vestibular: 

 
Fone: (64) 3672-5100 ou pelo site: www.unifimes.edu.br 

Resultado: 14/12/2018 exclusivamente nos murais da UNIFIMES e no site: www.unifimes.edu.br 

 

Datas das Matrículas por curso:  
 

• Dia 17/12/2018 = Cursos de Administração, Agronomia e Sistemas de Informação.  

• Dia 18/12/2018 = Cursos de Ciências Contábeis, Educação Física e Engenharia Civil. 

• Dia 19/12/2018 = Curso de Direito, Psicologia, Engenharia Florestal e Letras: Português/Libras. 

• Dia 20/12/2018 = Cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Medicina Veterinária e Pedagogia.  
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
 

QUESTÃO 01 

Durante o processo para campanha eleitoral, certa estudante do ensino médio publicou em suas redes 
sociais a seguinte frase:  
 

Há quem bata boca. Mas a gente precisa ser como árvore e apenas ver as coisas acontecerem. Ficar 
sempre calma esta é minha maior característica. 

 
Considerando os termos em destaque na frase, podemos dizer que em relação ao número de sílabas, eles 
são respectivamente: 

a) Monossílabo. Monossílabo. Dissílabo. Dissílabo. Trissílabo. Polissílabo. 
b) Monossílabo. Monossílabo. Dissílabo. Trissílabo. Trissílabo. Polissílabo. 
c) Monossílabo. Dissílabo. Dissílabo. Dissílabo. Trissílabo. Polissílabo. 
d) Dissílabo. Monossílabo. Dissílabo. Dissílabo. Trissílabo. Polissílabo. 
e) Monossílabo. Monossílabo. Dissílabo. Dissílabo. Trissílabo. Trissílabo. 

 
Leia com atenção o trecho abaixo, pois ele será base para as questões 02 e 03. 

[...] Os narradores de “Sagarana” têm o estilo marcante criado por Guimarães Rosa, cuja principal 

característica é a oralidade. No entanto, esse traço ainda não está tão acentuado como em obras posteriores, 

como “Grande Sertão: Veredas” e “Primeiras Estórias”, entre outras. Considerando que a oralidade 

acentuada é um dos principais obstáculos para a leitura de Guimarães Rosa, o livro “Sagarana” é uma 

excelente opção para iniciar-se na obra do autor. 

Disponível em https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/sagarana-resumo-da-obra-de-guimaraes-rosa/> acesso em 02/11/2018 

 

QUESTÃO 02 

Quando Guimarães Rosa escreveu Sagarana, esta palavra não existia no dicionário de língua portuguesa, e 
talvez por isso até hoje muitos sites especializados a utilizem entre aspas. Por se tratar de uma palavra nova 
podemos dizer que o fenômeno linguístico envolto na construção/elaboração do vocábulo pode ser 
conhecido como: 

a) Neologismo; 
b) Justaposição; 
c) Derivação; 
d) Composição; 
e) Sublimação; 

 
QUESTÃO 03 

Em relação ao vocábulo têm destacado na primeira linha do excerto acima, podemos afirmar que: 
a) Está acentuado pois segue uma norma de concordância pronominal simples; 
b) Está acentuado de forma equivocada, pois o correto seria tem; 
c) Está acentuado de forma equivocada, pois não existe acento circunflexo em tem; 
d) Está adequadamente acentuado, pois está no plural concordando com a narradores; 
e) Está inadequadamente acentuado, pois não existe acento circunflexo em tem no plural; 

 
 

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/sagarana-resumo-da-obra-de-guimaraes-rosa/
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QUESTÃO 04 

Sobre a frase “O homem observa, mas não emite um pensamento sequer” é possível construir a seguinte 
análise: 

a) A frase é composta por duas orações sendo que o vocábulo mas é uma conjunção que relaciona as 
orações, é invariável e expressa uma oposição de ideias; 

b) A frase é composta por uma oração sendo que o vocábulo mas é uma conjunção que não relaciona 
as orações, é invariável e expressa uma oposição de ideias; 

c) A frase é composta por duas orações sendo que o vocábulo mas é uma conjunção que não relaciona 
as orações, é invariável e expressa uma oposição de ideias; 

d) A frase é composta por duas orações sendo que o vocábulo mas é uma conjunção que relaciona as 
orações, é invariável e expressa uma união de ideias; 

e) A frase é composta por duas orações sendo que o vocábulo mas não é uma conjunção que relaciona 
as orações, é invariável e expressa uma oposição de ideias; 

 
 
QUESTÃO 05 

Leia com atenção as duas frases abaixo, ambas pertencem ao escritor brasileiro Dalton Trevisan. 
 

Um peixinho aí, compadre? 
Por que você bebe, Papa-Isca? 

 
Em relação ao uso da vírgula é correto o que se afirma em:  

a) Ambas as vírgulas estão usadas de forma adequada, pois têm intuito de separar o vocativo; 
b) Apenas a primeira vírgula está usada de forma adequada, pois tem intuito de separar o vocativo, a 

segunda não consta de vocativo; 
c) Apenas a segunda vírgula está usada de forma adequada, pois tem intuito de separar o vocativo, a 

primeira não consta de vocativo; 
d) Ambas as vírgulas estão usadas de forma inadequada, pois têm intuito de separar o vocativo, mas as 

frases não têm vocativo; 
e) Ambas as vírgulas estão usadas de forma adequada, pois têm intuito de separar adjuntos adverbiais; 

 
QUESTÃO 06 

 
Morangos Mofados, livro de Caio Fernando Abreu marca uma época de repressão, sobretudo da 
manifestação de desejos de forma explícita. Caio foi um revolucionário de sua época, sofreu com a 
perseguição na Ditadura e chegou a ser exilado. Possivelmente isso tudo pode ter refletido na construção 
dos personagens de suas obras. Em relação aos personagens de Morangos Mofados, pode-se afirmar 
corretamente que: 

a) A maior parte das narrativas de Morangos Mofados apresentam personagens envoltos em 
sofrimento, descrédito e opressão; 

b) São personagens fortes sem muita elaboração estética e que enfrentam a vida sem muita angústia e 
sofrimento; 

c) São, em grande parte, personagens femininas e que discutem a valorização da mulher na sociedade 
contemporânea; 

d) A maior parte das narrativas de Morangos Mofados constituem-se de contos curtos que revelam o 
horror dos séculos XV e XVI; 

e) Todos os contos revelam as características da vida urbana do início do século XX, com foco no êxodo 
rural; 
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QUESTÃO 07 

Em relação à primeira parte de Morangos Mofados, pode-se dizer que Caio Fernando Abreu reúne contos 
que expressam: 

a) Aspectos de apodrecimento, amargura e mofo da vida humana, uma alegoria da vida humana; 
b) Aspectos de felicidade, angústia e sororidade das pessoas; 
c) Aspectos de desilusão amorosa em face a uma nova realidade que se aproxima; 
d) Aspectos de confusão psicológica frente à depressão; 
e) Aspectos de realidade e ilusão que demarcam a vida dos mortos; 

 
 
QUESTÃO 08 

Em relação à forma literária em Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu considere as seguintes 
questões: 

I – Há a abolição dos princípios de início, meio e fim em relação a estrutura dos contos; 
II – São narrativas mais lacunares; 
III – A linguagem culta se une a linguagem coloquial, sendo possível encontrar a presença de palavras 
de baixo calão; 
IV – É perceptível a presença de uma prosa poética; 
 

A sequência correta para representar as questões acima é: 
a) V – V – F – F; 
b) V – V – V – F; 
c) F – F – V – V; 
d) F – F – V – F; 
e) V – V – V – V 

 
QUESTÃO 09 

Em relação ao livro O presidente Negro leia com atenção as afirmações abaixo: 
I – Trata-se de uma obra de ficção científica; 
II – Há a presença de um Porviroscópio, máquina que permite ver o futuro; 
III – Na construção do espaço é possível encontrar traços medievais, inclusive com a presença de 
castelos; 
IV – Retrata uma corrida presidencial nos Estados Unidos entre três: um homem, uma mulher e um 
negro  

 
A sequência correta para representar as questões acima é: 

a) V – V – F – F; 
b) V – V – V – F; 
c) F – F – V – V; 
d) F – F – V – F; 
e) V – V – V – V 
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QUESTÃO 10 

Leia com atenção o excerto abaixo, ele faz parte do livro As desaparições de Alexei Bueno. 
 
O instante, o glorioso instante, o instante eterno 
em que fôssemos, e sendo, nos cravássemos na eternidade 
do ser, 
Na hora do ser, no ser agora! 
 
Pela leitura do excerto podemos inferir que: 

a) O tempo é um elemento dispensável para o eu lírico; 
b) O tempo é uma dimensão crucial, demonstra uma eternidade procurada; 
c) Há uma relação de dependência entre o tempo e o eu lírico; 
d) O tempo aparece como um elemento figurativo; 
e) O tempo é uma alegoria da ação do homem; 

 
Leia com atenção o excerto abaixo, pois ele será base para as questões 11, 12 e 13. 

 
1Celebramos nesta terça-feira (20) os 323 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Já 

2existe no país uma tradição de promover, ao longo desta semana ou deste mês, reflexões 
3sobre a questão racial. 

4Precisaríamos muito mais do que isso para avançarmos neste debate. Mesmo assim, 
5é importante, neste dia, registrarmos as conquistas, os entraves e, acima de tudo, ficarmos 
6atentos em relação ao futuro. 

7O cenário das desigualdades raciais no Brasil em suas amplas dimensões –acesso à 
8educação, progressão escolar, emprego, rendimentos, violência racial, dentre outros– tem 
9sido alterado em razão de três aspectos fundamentais: denúncia, pesquisa e ação estatal. 

10No campo da denúncia, as lutas contra a opressão racial são parte da nossa história. 
11As conquistas da população negra têm sido decisivamente marcadas pela resistência e 
12denúncia de seu próprio povo do tratamento recebido pelo Estado e pela sociedade 
13brasileira. 

 
Disponível em> https://www.geledes.org.br/justica-racial-sociedade-e-estado-em-prol-da-igualdade/> acesso em 10/11/2018 

 
QUESTÃO 11 

Na linha 4, o trecho sublinhado neste debate refere-se a: 
a) Sobre o racismo em relação ao futuro;  
b) Sobre a questão racial; 
c) Sobre os altos índices de preconceito no Brasil; 
d) Sobre os 323 anos de Zumbi dos palmares; 
e) Sobre as conquistas e a ação estatal; 

 
QUESTÃO 12 

Após a leitura do texto pode-se dizer que não é verdadeiro o que se afirma em: 
a) Muitas pessoas e instituições só falam sobre as questões raciais quando comemoramos algo 

específico relacionado à cultura negra; 
b) Denunciar já faz parte do cotidiano de lutas da população negra; 
c) Uma das palavras que caracteriza a população negra é resistência; 
d) O debate sobre a questão racial precisa ir além das datas comemorativas; 
e) As desigualdades raciais ainda continuam com a mesma intensidade; 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/do-largo-da-memoria-ao-paissandu-passeio-mapeia-historia-negra-em-sp.shtml
https://www.geledes.org.br/justica-racial-sociedade-e-estado-em-prol-da-igualdade/
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QUESTÃO 13 

É uma ideia do texto: 
a) Que o Estado e a sociedade brasileira já estão conscientizados em relação às desigualdades raciais; 
b) Que o Estado e a sociedade brasileira ainda tratam a população negra com desigualdade, o que 

provoca denúncias; 
c) Que as questões raciais são amplamente discutidas nas escolas e na sociedade brasileira como um 

todo; 
d) Denúncias, pesquisa e ação estatal não são aspectos que colaboram para a redução das 

desigualdades raciais; 
e) Não podemos discutir questões de desigualdade racial no aniversário de Zumbi dos Palmares; 

 
Leia com muita atenção o texto abaixo, pois ele será base para as questões 14 e 15.  
 

As redes sociais misturam o real com a fantasia. Enquanto é por meio delas que temos contato com 
uma amiga próxima que mora do outro lado do país, é também pelos posts na internet que temos acesso à 
vida daquela prima rica e aparentemente “perfeita”. E, segundo um novo estudo da Universidade York, nos 
Estados Unidos, isso tem um impacto na maneira como as mulheres veem a si mesmas e, principalmente, 
seus corpos. 

De acordo com a pesquisa, internautas que interagem com imagens de amigas mais “bonitas” e 
“atraentes” se sentem pior com sua própria aparência. E os adjetivos não estão entre aspas à toa: o que 
causa isso é a opinião de cada uma, diz o artigo. A prima perfeita pode nem ser tão bonita assim, mas se 
quem está vendo suas fotos achar que ela é, o efeito negativo surge. 

 
Disponível em> https://super.abril.com.br/comportamento/> acesso em 09/11/2018 

 
QUESTÃO 14 

Qual das manchetes abaixo poderia sintetizar melhor o conteúdo da reportagem acima: 
a)  Redes sociais estão afetando a forma como as mulheres veem seus corpos; 
b) Universidades prejudicam a forma como as mulheres veem seus corpos; 
c) Mulheres mais bonitas usam mais as redes sociais; 
d) A comparação com primas ou irmãs pode gerar pesquisas em universidades americanas; 
e) Redes sociais trazem o real para a discussão de corpo; 

 
QUESTÃO 15 

A imagem abaixo traduz de forma gráfica uma das partes do texto. 
 

 
 
A parte que melhor é traduzida pela imagem acima é: 

a) De acordo com a pesquisa, internautas que interagem com imagens de amigas mais “bonitas” e 
“atraentes”; 

b) Posts na internet que temos acesso à vida daquela prima rica e aparentemente “perfeita”; 
c) Mas se quem está vendo suas fotos achar que ela é, o efeito negativo surge; 
d) Segundo um novo estudo da Universidade York, nos Estados Unidos, isso tem um impacto na maneira 

como as mulheres veem a si mesmas e, principalmente, seus corpos; 
e) A prima perfeita pode nem ser tão bonita assim; 

  

https://super.abril.com.br/comportamento/
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 16 

Uma frutaria está fazendo promoção de Ameixas, Morangos e Pêssegos, embalados em bandejas de 1 kg. O 
preço da ameixa é igual a metade da soma dos preços dos morangos e dos pêssegos. Se Maria pagar R$ 
14,00 pela compra de duas bandejas de ameixas, mais uma bandeja de Morango e mais uma de pêssego, o 
preço que ela pagaria por três bandejas de ameixa seria:  

a) R$ 10,50  
b) R$ 11,50  
c) R$ 12,00  
d) R$ 13,00  
e) R$ 13,40 

 
QUESTÃO 17 

Em uma competição de basquete um jogador acertou a cesta por 21 vezes e errou 7 vezes. A razão entre o 
número de acertos e o número de bolas lançadas por esse jogador é:  

a) 1/4  
b) 9/4  
c) 3/4  
d) 2/4  
e) 5/4 

 
QUESTÃO 18 

A dona de uma loja observou que o lucro de sua loja dependia da quantidade de clientes que tinha a cada 
dia. Por meio de um estudo, verificou que esse lucro se dava pela função L(m) = – m² + 60m – 500. Então, o 
número de clientes necessário para que a dona obtivesse o lucro máximo em sua loja é de:  

a) 28  
b) 29  
c) 30 
d) 32  
e) 34  

 
QUESTÃO 19 

Para descobrir o valor do custo mínimo da produção de parafusos de Marcelo, ele estabeleceu a seguinte 
função: P = m² – 40m + 1600. Assim, o valor do custo mínimo para a produção de m parafusos é de:  

a) R$ 1200,00  
b) R$ 1300,00  
c) R$ 1400,00  
d) R$ 1500,00  
e) R$ 1600,00 

 
QUESTÃO 20 

Uma piscina em forma de paralelepípedo tem 5 m de comprimento, 2 m de largura e 0,9 m de altura. Se 
aumentarmos o seu volume em 15 m³, então, sua altura aumentará em:  

a) 1 m  
b) 1,1 m  
c) 1,3 m  
d) 1,5 m  
e) 1,6 m 
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QUESTÃO 21 

João tem uma fazenda no interior de Minas Gerais, a sua fazenda é um quadrado perfeito, como nos últimos 
anos a produção de Café foi muito boa João pretende ampliar a fazenda. João vai triplicar a medida de um 
lado de um quadrado, sua área aumentará em quantos por cento?  

a) 3 %  
b) 9 %  
c) 300 %  
d) 800 %  
e) 900 % 

 
QUESTÃO 22 

Um grupo de Conselho Universitário é formado por 8 Professores e 4 estudantes. Para analisar os processos, 
formam-se comissões com 4 professores e 2 estudantes. Sendo X um professor qualquer e Y um estudante 
qualquer, qual é o número de comissões de que participa o professor X e não participa o estudante Y?  

a) 64 
b) 87  
c) 105  
d) 256  
e) 504  

 
QUESTÃO 23 

Dos 500 aprovados em um vestibular, 205 gostam da área de humanas, 210 da área de exatas, e 65, ambas 
as áreas de conhecimento. Escolhendo ao acaso um dos aprovados, qual a probabilidade de ele não gostar 
de nenhuma dessas áreas?  

a) 25%  
b) 30%  
c) 35%  
d) 40%  
e) 45% 

 
QUESTÃO 24 

Elisa tinha um brinquedo no formato de um cone. Ela pediu pra sua mãe fazer os cálculos pra saber quantos 
mililitros de água pode colocar no brinquedo para que fique cheio até a boca, sem excesso. Sabendo que o 
brinquedo de forma cônica tem 5 cm de diâmetro, 12 cm de altura e considerando π = 3,14, o brinquedo de 
Elisa cabe:  

a) 18, 9 ml  
b) 30 ml  
c) 60 ml  
d) 78,5 ml  
e) 94,2 ml 

 
QUESTÃO 25 

Ao dividir o polinômio z13 + 1 por z – 1, o resto é: 
a) -1 
b) 0 
c) 1 
d) 2 
e) 13 
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QUESTÃO 26 

Fazendo análise do atendimento em uma Unidade Básica de Saúde – UBS, percebeu que os quatro primeiros 
dias úteis de uma semana um médico atendeu 9, 15, 17 e 21 pacientes. No quinto dia útil dessa semana esse 
médico atendeu n pacientes. Se a média do número diário de pacientes atendidos por esse médico nos cinco 
dias úteis dessa semana foi 19, a mediana foi 

a) 18 
b) 19 
c) 20 
d) 21 
e) 23 

 
QUESTÃO 27 

Ana é arquiteta e está projetando uma casa em um terreno que tem uma escala de 1:500. O terreno que 
será realizado seu projeto é conforme mostra a figura da maquete. 

 
A área, em metros quadrados, desse terreno é de 

a) 300 
b) 755 
c) 120 
d) 525 
e) 600 

 
 
QUESTÃO 28 

Maria comprou um celular, para tal a mesma tomou um empréstimo de R$ 900,00 a juros compostos de 
10% ao mês. Dois meses depois, Maria pagou R$ 600,00 e, um mês após esse pagamento, liquidou o 
empréstimo. O valor desse último pagamento foi, em reais, aproximadamente: 

a) 245,21 
b) 330,00 
c) 428,50 
d) 490,30 
e) 537,90 

 
  

https://sabermatematica.com.br/wp-content/uploads/2014/09/prova-resolvida-sap-sp-2013-questao-28.jpg
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QUESTÃO 29 

Marcos é um empresário do setor de transporte e precisou descontar um cheque de um cliente antes da 
data de vencimento. O cheque no valor de R$ 5000,00 é descontado à taxa de 3% ao mês, faltando 15 dias 
para o vencimento. O valor do desconto simples comercial é: 

a) 60 
b) 75 
c) 80 
d) 82 
e) 87 

 
QUESTÃO 30 

Um pesquisador que trabalha com pesquisas com frangos está fazendo uma pesquisa, sendo que sua 
população de aves é 10 frangos e é retirada uma amostra de 3 frangos, sem reposição. Assim, o número de 
amostras possíveis é: 

a) 80 
b) 120 
c) 240 
d) 720 
e) 800 
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REDAÇÃO 

 

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS ORIENTAÇÕES ABAIXO 

 

• Seu texto deve ser redigido de acordo com a estrutura do texto dissertativo-argumentativo; 

• Ter no mínimo 15 e máximo 30 linhas; 

• Deverá ser manuscrita, em letra legível, com a obrigatoriedade de utilização de caneta esferográfica 

de tubo transparente de tinta azul ou preta; 

• A redação que fugir ao tema proposto, será zerada; 

 

Os critérios de correção de sua redação serão: 

 

1. 0,0 a 2,0 - Domínio da norma culta da Língua Portuguesa  

2. 0,0 a 2,0 - Compreensão da proposta de redação e do gênero textual 

3. 0,0 a 2,0 - Coesão, coerência e articulação das ideias 

4. 0,0 a 2,0 - Originalidade e capacidade crítica 

5. 0,0 a 2,0 - Elaboração de proposta de intervenção que respeite os direitos humanos 
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Leia com atenção todas as instruções 
 
PROPOSTA ÚNICA 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao 
longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “COMO COMBATER A 
DISSEMINAÇÃO DE FAKE NEWS E QUAIS OS PREJUÍZOS DESTE NOVO HÁBITO SOCIAL? Selecione, organize 
e relacione, de forma coesa e coerente os argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO 1 
 
O QUE SÃO FAKE NEWS 
 
O que significa fake news? 

Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais 
que esse tipo de publicação popularizou-se. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência 
o termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se 
presidente. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, 
principalmente, em redes sociais. 

Na época em que Trump foi eleito, algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites 
com conteúdo duvidoso. A maioria das notícias divulgadas por esses sites explorava conteúdos 
sensacionalistas, envolvendo, em alguns casos, personalidades importantes, como a adversária de Trump, 
Hillary Clinton. 

 
Como funcionam as fake news? 

Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam 
manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar com a publicidade digital. 

No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para 
criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, 
prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. 

É isso o que acontece, por exemplo, durante períodos eleitorais, nos quais empresas especializadas 
criam boatos, que são disseminados em grande escala na rede, alcançando milhões de usuários. O 
Departamento de Justiça Americano denunciou três agências russas, afirmando que elas teriam espalhado 
informações falsas na internet e influenciarem as eleições norte-americanas de 2016. 

Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as 
empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada deep web, isto é, 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 nas redes, mais o robô atua, chegando a disparar informações a cada dois segundos, o que é 
humanamente impossível. 

Com tamanho volume de disseminação de conteúdos, pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e 
acabam compartilhando essas informações. Dessa forma, está criada uma rede de mentiras com pessoas 
reais. 

Como os responsáveis pelas fake news atuam, geralmente, em uma região da web que é oculta para 
a grande maioria dos usuários, não é fácil identificá-los e, consequentemente, puni-los. Além disso, essas 
pessoas usam servidores de fora do país, em lan houses que não exigem identificação. 
 

Disponível em>https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm> acesso em 10/11/2018 
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TEXTO 2 
 
PARA ESPECIALISTAS, SOCIEDADE DEVE FAZER ESFORÇO PELA ALFABETIZAÇÃO DIGITAL 
 

A educação virtual é uma arma importante para detectar informações falsas no noticiário, segundo 
especialistas. Essa “alfabetização” deve contar com esforços de vários setores da sociedade, para evitar que 
as chamadas fake news tumultuem o debate público, como ocorreu na corrida eleitoral americana e na 
votação pela saída do Reino Unido da União Europeia. 

“Tem de vir da grande imprensa, do professor, da família, de todos os lados”, diz a diretora da Agência 
Lupa, Cristina Tardáguila, que realiza checagem de informações do noticiário brasileiro. “Até porque não há 
nenhum sinal de que a produção de notícias falsas vai diminuir.” Para ela, o entendimento sobre como o 
noticiário é produzido deve ser uma prioridade no combate às fake news. 

A dificuldade de identificar notícias falsas afeta até países com melhores índices de escolaridade. 
Uma pesquisa da Universidade de Stanford apontou, em julho deste ano, que estudantes americanos 
tiveram problema para checar a credibilidade das informações divulgadas na internet. Dentre 7.804 alunos 
dos ensinos fundamental, médio e superior, 40% não conseguiram detectar fake news. 

A editora executiva da agência de checagem Aos Fatos, Tai Nalon, destaca a importância da criação 
de políticas públicas com foco na análise crítica da mídia. “Acho que dificilmente conseguiremos uma 
mudança cultural sem passar pela educação de massa da sociedade”, afirma. 

Para o professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, Daniel Schwabe, o público não 
conhece os meios pelos quais pode ser manipulado na internet. “Em relação às mídias tradicionais, as 
pessoas já aprenderam a identificar sinais de demagogia”, diz. “Nesse cenário de novos canais, há uma certa 
vulnerabilidade porque não se sabe mediar a absorção da informação que se recebe.” Segundo ele, é 
necessário criar uma cultura de questionamento. 

Disponível em>http://infograficos.estadao.com.br/focas/politico-em-construcao/materia/senso-critico-e-arma-para-combater-fake-news> 
acesso em 10/11/2018 

 

TEXTO 3 

FATOS E BOATOS 
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