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>> Boatos espalham 
desinformação, reforçam crenças 
erradas, distraem de assuntos 
importantes e podem influenciar 
negativamente as opiniões

>> O excesso de boatos leva ao 
descrédito, tornando frases como 
“li” e “vi na internet” sinônimos 
de suspeitos, e pode servir para 
desmerecer notícias sérias

>>Quem passa boatos: pode ser 
responsabilizado pelos danos 
causados, perde a credibilidade 
pois, se virar rotina, ninguém 
confiará mais

>> Quem recebe boatos: 
desperdiça tempo analisando as 
notícias e pode ser vítima de 
golpes ao acessar links para sites 
fraudulentos ou invadidos 

>> Coletivamente, os boatos 
geram pânico e espalham medo, 
ao circularem alertas sobre 
tragédias e catástrofes, como um 
suposto toque de recolher ou 
terremoto

>> As empresas e pessoas 
citadas podem ter a reputação 
manchada, pois seus nomes 
ficam vinculados a conteúdos 
caluniosos e difamatórios, que 
dificilmente serão excluídos



COMO IDENTIFICAR UM 
BOATO
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>> Use o bom senso, pois as 
vezes a notícia é tão sem sentido 
que basta refletir um pouco para 
identificá-la

>> Observe se a notícia 
apresenta características comuns 
entre os boatos: afirma não ser 
um boato, possui título 
bombástico, possui tom 
alarmista, omite data e/ou local, 
não cita fontes, não apresenta 
evidências, apresenta um fato 
exclusivo, explora assuntos que 
estão repercutindo no momento, 
apresenta erros gramaticais, usa 
imagens adulteradas, sugere 
consequências trágicas, promete 
ganhos financeiros, vem de um 
perfil ou site já conhecido por 
divulgar boatos

>> Fique atento aos detalhes: 
verifique todo o conteúdo antes 
de repassar uma notícia; 
verifique a data, pois a notícia 
pode ser verdadeira, mas antiga

>> Vá direto à fonte: verifique a 
origem da notícia, mesmo que 
cite fontes confiáveis, as 
informações podem estar fora de 
contexto. 

>> Confirme em outras fontes: 
pesquise pelas palavras/imagens 
da notícia para verificar em quais 
outras páginas e contextos 
aparecem

>> Consulte sites especializados 
em desmentir boatos: 
www.boatos.org
www.e-farsas.com
www.quatrocantos.com/lendas

** Essas características devem 
ser usadas como guia, já que 
podem existir boatos que não 
apresentem nenhuma delas e 
notícias legítimas que 
apresentem algumas **

http://www.boatos.org/
http://www.e-farsas.com/
http://www.quatrocantos.com/lendas


AJUDE A COMBATER OS 
BOATOS
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>> Consulte meios diversos de 
comunicação e converse com 
outras pessoas, não se limite 
somente ao que rebe nas redes 
sociais
>> Não confunda opinião com 
notícia. Opinião cada um tem a 
sua e ela deve ser respeitada, 
mesmo que você não concorde
>> Lembre-se: nada melhor que a 
informação para combater a 
desinformação

>> Proteja suas contas de e-mail 
e de redes sociais, pois são 
bastante visadas para a 
divulgação de boatos

>> Contas falsas são usadas para 
replicar boatos automaticamente
>> Seja cuidadoso ao aceitar 
seguidores, pois se a conta for 
falsa, você pode ajuda-la a se 
tornar “real”, já que a conexão 
pode induzir outros a também 
aceitá-la
>> Denuncie contas falsas 

INFORME-SE

DESCONFIE, DUVIDE E SEJA 
CRÍTICO:
>> Não acredite em qualquer 
notícia, mesmo de conhecidos, 
pois ela pode ter sido enviada de 
uma conta invadida ou falsa
>> Verifique as configurações das 
suas redes sociais e, se possível, 
priorize seus contatos e denuncie 
boatos recebidos

CUIDADO COM CONTAS FALSAS

PROTEJA SUAS CONTAS DE 
ACESSO

MANTENHA SEUS EQUIPAMENTOS 
SEGUROS
>> Equipamentos invadidos 
podem ser usados para envio de 
boatos

OUTRAS FONTES DE 
INFORMAÇÕES FALSAS
>> Piadas, paródias e sátiras
>> Lendas urbanas
>> Fofocas
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