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APC9 – PESQUISA FAKE OU FATO Dourados-MS:  __/__/2020 

 

Cada aluno deverá pesquisar e utilizar as informações já checadas pelo Ministério da Saúde 

ou em sites confiáveis, para julgar as informações abaixo se elas são verdadeiras ou fake news 

discutindo cada um delas. 

MODELO:  

FRASE: O coronavírus_________, _______..... 

a) FAKE (___) 

b) FATO (___) 

c) Nome do autor:  

d) Título da reportagem:  

e) Disponível em:  

f) Acesso em (sua data de acesso):  

g) Sua opinião pessoal:  

 

EXEMPLO 

Toda as compras feitas pela internet em sites chineses estão contaminadas. 

a) FAKE (_X_)   

b) FATO (___)   

c) Nome do autor: sem autor 

d) Título da reportagem: É #FAKE que produtos importados da China podem conter 

coronavírus 

e) Disponível em: https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2020/02/07/e-fake-que-

produtos-importados-da-china-podem-conter-coronavirus.ghtml 

f) Acesso em (sua data de acesso): 16/07/2020 

g) Sua opinião pessoal: a reportagem desmistifica a afirmação que os produtos chineses 

podem conter o vírus, fala do infectologista Nancy Bellei (SBI) demonstrando o grande 

de racismo que certas pessoas tem com a cultura chinesa. 

 

 

 

 



 

1- Sintomas do Novo Coronavírus: febre, tosse, falta de ar e nos casos mais graves: evolução 

para uma pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave ou insuficiência renal. 

a) FAKE (___) 

b) FATO (___) 

c) Nome do autor:  

d) Título da reportagem:  

e) Disponível em:  

f) Acesso em (sua data de acesso):  

g) Sua opinião pessoal:  

 

2- Chá imunológico contra Coronavírus é eficaz. 

a) FAKE (___) 

b) FATO (___) 

c) Nome do autor:  

d) Título da reportagem:  

e) Disponível em:  

f) Acesso em (sua data de acesso):  

g) Sua opinião pessoal:  

 

3- Chá de abacate com hortelã evita a contaminação pelo Coronavírus. 

a) FAKE (___) 

b) FATO (___) 

c) Nome do autor:  

d) Título da reportagem:  

e) Disponível em:  

f) Acesso em (sua data de acesso):  

g) Sua opinião pessoal:  

 

4- Cientistas indianos acabaram de encontrar inserções semelhantes ao vírus HIV (AIDS) no 

Coronavírus que não são encontradas em nenhum outro coronavírus do passado. Eles 

sugerem a possibilidade de que esse vírus chinês tenha sido criado em laboratório, isto é 

verdade. 

a) FAKE (___) 

b) FATO (___) 



c) Nome do autor:  

d) Título da reportagem:  

e) Disponível em:  

f) Acesso em (sua data de acesso):  

g) Sua opinião pessoal:  

 

5- Vitamina C + Zinco contra o Coronavírus funciona. 

a) FAKE (___) 

b) FATO (___) 

c) Nome do autor:  

d) Título da reportagem:  

e) Disponível em:  

f) Acesso em (sua data de acesso):  

g) Sua opinião pessoal:  

 

6- Notícia Importante: “Governo chinês cancelou todos os embarques de produtos têxteis e 

outros produtos via navio até março. Sendo, assim qualquer tecido que for embarcado assim 

que liberado por motivo da epidemia do Coronavírus, só chegará no Brasil entre Maio e 

Junho”.. 

a) FAKE (___) 

b) FATO (___) 

c) Nome do autor:  

d) Título da reportagem:  

e) Disponível em:  

f) Acesso em (sua data de acesso):  

g) Sua opinião pessoal:  

 

7- Tratamento do Coronavírus: Não há nenhum remédio disponível para combater o 

coronavírus de Wuhan. O tratamento recomendado é o suporte dos sintomas da doença. 

Repouso, ingestão de líquidos, antitérmicos e analgésicos. 

a) FAKE (___) 

b) FATO (___) 

c) Nome do autor:  

d) Título da reportagem:  

e) Disponível em:  



f) Acesso em (sua data de acesso):  

g) Sua opinião pessoal:  

 

8- Médicos tailandeses curam paciente com coronavírus em 48 horas. 

a) FAKE (___) 

b) FATO (___) 

c) Nome do autor:  

d) Título da reportagem:  

e) Disponível em:  

f) Acesso em (sua data de acesso):  

g) Sua opinião pessoal:  

 

9- Alerta do dia! Antes de estourar o plástico bolha lembre-se que o ar vem da China. 

a) FAKE (___) 

b) FATO (___) 

c) Nome do autor:  

d) Título da reportagem:  

e) Disponível em:  

f) Acesso em (sua data de acesso):  

g) Sua opinião pessoal:  

 


