ANEXO 3
É notícia falsa ou não - Questionário
Notícia 1
2014 foi um dos anos mais mortíferos para acidentes de avião: 22 acidentes resultaram em 992
mortes. Isso prova que voar já não é seguro.
FALSA
A forma como enquadramos os números é importante. O pedaço de contexto que falta aqui é que o
número de vôos continua a aumentar, o que significa que o número de mortes por milhão de
passageiros ou por milhão de quilómetros voados diminuiu drasticamente. As hipóteses de um
indivíduo morrer num acidente de avião são 1 em 5 milhões. Há 1000 vezes mais possibilidades de
se morrer de engasgamento ou intoxicação involuntária.
Notícia 2
Ouvir Mozart vinte minutos por dia aumenta temporariamente o seu QI.
FALSA
Quando este estudo foi realizado, os pesquisadores tiveram um grupo ouvindo Mozart, enquanto o
outro grupo - o grupo de controle - não fez nada durante vinte minutos. Mas não fazer nada não é um
controle adequado para fazer algo, e verifica-se que, se você der a pessoas algo para fazer praticamente qualquer coisa - tem na prática o mesmo efeito de curto prazo sobre o QI como ouvir
Mozart.
Notícia 3
Prince William separa-se de Kate.
WEBSITE: http://news.bbc.co.uk/
Data: Abril 2007
VERDADEIRA
Esta é uma notícia real (divulgada por uma fonte de notícias confiável) que foi publicada há anos. É
importante verificar a data dos artigos antes de partilhá-los para garantir que o conteúdo não esteja
desatualizado.

Vemos o mesmo?

Notícia 4
De Lima foi da prisão para o hospital após tentativa de suicídio falhado.
WEBSITE: abs.cbn-tv.com
Data: nenhuma
A senadora Leila de Lima, que está enfrentando a primeira detenção política de Duterte numa prisão
da polícia, em relação à conspiração relativa ao comércio de drogas nas Filipinas, foi hospitalizada
após a tentativa de suicídio.
A senadora detida, de 57 anos, foi hospitalizada, depois de tentar o suicídio no campo, disse o Centro
de Detenção da Polícia Nacional das Filipinas (PNF), no início desta manhã , em Camp Crame Quezon. Uma fonte próxima disse ao nosso repórter que De Lima tentou enforcar-se dentro da cela
em que se encontrava confinada.
FALSA
Não existe uma fonte credível. Nenhum outro média credível divulga essa história. A fonte da
informação não é nomeada.
Notícia 5
“Assalto sexual em massa” por refugiados no Ano Novo na Alemanha.
FALSA
Os relatos de uma agressão sexual em massa por refugiados em Frankfurt na véspera de Ano Novo
foram fabricados, de acordo com a polícia alemã. O jornal de direita Bild relatou na semana passada
que 900 refugiados bêbados estiveram envolvidos no ataque sexual em massa e citaram várias
testemunhas e testemunhos das vítimas. No entanto, alguns dias depois, a polícia alemã disse que as
acusações eram "sem fundamento" e que estavam investigando aqueles que fizeram os supostos
comentários.

Vemos o mesmo?

