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Isto é confiável?

As flores no entorno  
do acidente nuclear 
de Fukushima 
sofreram mutações 
genéticas?

“Não há muito mais a dizer, isto é o  que acontece quando flores 
nucleares têm defeitos de nascença.”
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Isto é confiável?
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Isto é confiável?

É verdade que uma 
cidade no Canadá 
começou a ter água rosa 
nas torneiras 
repentinamente?

“Cidade canadense pede desculpas por água 
cor-de-rosa”
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Isto é confiável?

O  Whatsapp passará 
a avisar aos 
motoristas distraídos 
quando o farol abrir?
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Isto é confiável?

É verdade que a  
Red Bull terá que 
indenizar os 
consumidores que 
não ganharam 
asas?
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Isto é confiável?

É real o flagrante deste 
homem resgatado em 
Brumadinho abraçando o 
bombeiro que o salvou?
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Isto é confiável?

É verdade que 
um juiz  proibiu 
uma cidade 
inteira de tocar 
música?
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Isto é confiável?

Será que um 
policial à paisana 
achou uma arma 
dentro de um 
trenzinho de 
brinquedo?



EDUCAMÍDIA

Isto é confiável?

As FARC 
convidaram a Miss 
Universo para 
tentar encerrar a 
guerrilha de mais 
de meio século?
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Respostas

Flores 1: A foto é real, mas não há nenhuma indicação de 
tenha sido tirada em Fukushima. Existem muitas imagens 
semelhante na Interrnet que comprovam que as 
margaridas podem ter deformidades sem que haja reação 
com radioatividade – é um fenômeno natural que ocorre 
em qualquer espécie. A postagem que aparece aqui é 
tirada de um site de compartilhamento de imagens e não 
há como comprovar a origem ou localização da foto, de 
fato não há como comprovar nada, o único texto 
apresentado aqui é uma opinião do autor. 

Flores 2: Este post de um blog de ciências cita o post 
anterior mas não há evidências. O jornalista japonês 
citado é mencionado em alguns artigos em sites de 
imprensa e instituições científicas renomadas 
(Smithsonian, National Geographic) mas todos afirmam 
que a evidência é inconclusiva e que o fenômeno é natural. 

Água rosa: Notícia verdadeira. Uma busca pelo título 
revela que o artigo à direita, em inglês, é da BBC. O texto 
cita autoridades e um motivo verificável para a água ter 
ficado colorida. O artigo que saiu na BBC Brasil tem a 
manchete um pouco mais reveladora: 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-39203678

Whatsapp: O post é do Sensacionalista, e portanto é 
humor. O que está sendo satirizado é o fato dos motoristas 
utilizarem o app de mensagens enquanto dirigem.

Red Bull: O slogan “Red Bull te dá asas” deve ser 
conhecido pelos alunos para que a notícia faça sentido. O 
texto é da revista Exame e a notícia é verdadeira. A Red 
Bull foi processada por propaganda enganosa e teve que 
indenizar milhares de consumidores. A decisão é curiosa, 
pois “dar asas” a alguém pode ser entendido como 
expressão figurativa e não literal.    
https://exame.abril.com.br/marketing/red-bull-pagara-us-1
3-mi-a-clientes-que-nao-ganharam-asas/

Bombeiro em Brumadinho: A foto circulou amplamente à 
época e é verdadeira, mas não está relacionada à tragédia 
em Brumadinho – foi feita em outra data e outro contexto.  
A foto mostra o agradecimento de um cidadão que havia 
caído em um poço e foi resgatado pelo bombeiro. 
https://veja.abril.com.br/blog/me-engana-que-eu-posto/ba
ndeira-na-lama-e-abraco-em-bombeiro-as-imagens-falsa
s-sobre-brumadinho/

Música proibida: O fato é verdadeiro. A notícia saiu no 
Estadão. Mas a manchete, propositalmente, deixa de fora 
o contexto para aumentar o insólito do fato e causar 
espanto ou indignação. A proibição não é por motivos 
morais ou culturais, mas está relacionada a um impasse 
de arrecadação do ECAD. 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/justic
a-de-go-proibe-cidade-de-tocar-musica/

Arma no trenzinho: Um caso clássico de corrente no 
whatsapp sem autoria. Não há evidência alguma de que o 
fato relatado ou a foto sejam verdadeiros; tampouco há 
como comprovar segundo evidências contidas no texto. 
Erros de português e frases como “mandada por um 
amigo” são sinais de alerta. Uma busca revela que o 
assunto já foi tratado pelo site e-farsas.  
http://www.e-farsas.com/um-policial-a-paisana-achou-u
ma-arma-dentro-de-um-trenzinho-de-uma-crianca-no-ba
nco.html

Miss Universo: A notícia é verdadeira. O título foi criado 
para destacar o que é notícia – justamente o insólito da 
situação. A matéria é do jornal O Globo e  imagem mostra 
que a matéria foi feita a partir de informação da agência 
de notícias Reuters, ambos órgãos da grande  imprensa. 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/02/farc-convidam
-miss-universo-para-negociacao-de-paz-em-cuba.html
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