
CURSO DE ATUALIDADES PARA 

CARREIRAS POLICIAIS 

AMOSTRA DO MATERIAL

Esse tema faz parte do curso de atualidades para carreiras policiais produzido pelo

@pensamentovincular. Para mais informações, entre em contato por direct no Instagram oficial



COMO FUNCIONA O CURSO? 

Além de um módulo teórico voltado para expor
estratégias de escrita para o Cebraspe/Cespe,
o curso também oferece um Raio X com
propostas de redação já cobradas pela banca e
ainda vários temas comentados inéditos  que
podem cair  nas próximas provas. 

O módulo 1 também conta com uma redação
modelo inédita escrita pelo Pensamento
Vincular + dicas de expressões para conectar
os parágrafos. 

ESTUDO DE TEMAS DA 

ATUALIDADE

Ter repertório para escrever uma boa discursiva
é a dificuldade de muitos candidatos. Por isso,
os módulos temáticos deste curso serão muito
importantes. Por meio deles, você irá expandir
seu repertório sociocultural sobre temas
diversos e é exatamente esse processo que
facilita e aperfeiçoa a escrita. Conhecimento
faz a diferença e tornar você uma mente
pensante é a nossa missão.

CADA MÓDULO TEMÁTICO POSSUI
3 TEMAS COMENTADOS NA MESMA
FORMATAÇÃO DESSE MATERIAL QUE
VOCÊ ESTÁ RECEBENDO. 



Módulo 1

É feita uma exposição teórica pontuando todas as estratégias que você precisa saber
para escrever uma boa discursiva no padrão Cebraspe/Cespe + redação modelo inédita.

Módulo 2

Raio X Cebraspe, no qual é feita uma verdadeira análise aprofundada da banca. Iremos
expor vários temas já cobrados por ela em outras provas de carreiras policiais.

Módulo 3

Estudo de temas da atualidade

Módulo 4

Estudo de temas da atualidade.

Módulo 5

Estudo de temas da atualidade.

Módulo 6 

Estudo de temas da atualidade.

Módulo 7

Estudo de temas da atualidade.

Módulo 8 
Estudo de temas da atualidade.

AO TODO SERÃO TRABALHADOS 18
TEMAS COMENTADOS + CONTEÚDO

EXTRA

O conteúdo extra também é voltado
para o estudo de repertório. Serão
disponibilizados mais 06 temas de
assuntos da atualidade. 

INVESTIMENTO: R$ 75,00

https://bit.ly/31Bf91Y

Saiba mais informações: 

https://bit.ly/31Bf91Y


 

 

  

A PROBLEMÁTICA DAS FAKE NEWS: ESTAMOS CADA VEZ MAIS 

DESINFORMADOS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO?  

Vive-se numa era marcada pela rapidez e falta de 

responsabilidade no consumo de informações. Essa 

tendência, a depender da maneira como acontece, pode 

trazer prejuízos significativos para o campo democrático e 

para outros setores da sociedade, como educação, saúde 

e segurança pública. A princípio, para contextualizar 

melhor o assunto, cumpre destacar o impacto da 

tecnologia na vida contemporânea. Os ganhos com os 

avanços tecnológicos proporcionaram uma gama de 

possibilidades que fazem o acesso à informação ser cada 

vez mais rápido e intuitivo. Vive-se numa sociedade 

globalizada na qual acontecimentos e pessoas se 

conectam facilmente. Uma explosão numa zona portuária 

do Líbano pode ser acompanhada quase em tempo real 

pelo restante do mundo. Protestos contra o racismo nos 

Estados Unidos são compartilhados e alcançam em um 

tempo curto milhares de pessoas. Os celulares tornaram-

se grandes aliados do ser humano moderno e funcionam 

como uma verdadeira máquina que se tem nas mãos para 

resolver problemas dos mais variados níveis.Assim, em um 

panorama marcado pela conectividade e pela rapidez na 

comunicação, o superinformacionismo cria uma 
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verdadeira massa de informações sobre tudo e sobre 

todos, queiram ou não estar naquele conjunto de dados. 

Usa-se o termo Sociedade da Informação para caracterizar 

um novo paradigma na forma como essa informação é 

disseminada, marcada por avanços tecnológicos na 

microeletrônica e telecomunicações. O contato entre os 

indivíduos é intensamente marcado pela frequência e 

abundância no uso dos meios de comunicação, como o 

telefone, o rádio, a televisão, o computador, a Internet, 

entre outros instrumentos que permitem às pessoas 

divulgar, informar ou estabelecer contato umas com as 

outras. Nesse panorama, o maior problema é que nem 

tudo compartilhado é verdade. As notícias falsas, 

conhecidas como fake news, circulam diariamente e se 

propagam numa velocidade imensa por meio de 

encaminhamentos entre grupos de conversação e e-mails. 

Com pouco esforço e apenas alguns cliques, é possível 

criar teorias da conspiração, boatos, ofender a honra de 

pessoas e disseminar fatos que assumem um aspecto de 

verdade, mas que na realidade, não são. E por ser um 

processo tecnicamente simples, o ciclo da desinformação 

costuma apresentar rumos de difícil controle. 

 



  

O indivíduo que é atingido por uma 

notícia falsa e passa esse conteúdo 

adiante, ainda que de forma inocente, 

também contribui e faz parte da rede 

da desinformação. E assim, milhares 

de pessoas são atingidas e uma 

mentira é reproduzida tantas vezes 

que acaba ganhando notoriedade e 

relevância. Pesquisadores, inclusive, 

ao tratar sobre o tema em palestras e 

artigos, alegam que os critérios da 

verdade não são mais os argumentos, 

mas a quantidade de vezes que uma 

história é visualizada. Tal tendência 

pode ser explicada, inclusive, por um 

viés comportamental. Como animais 

sociais, é muito mais importante (de 

um ponto de vista evolutivo) nossa 

posição na sociedade do que estar 

corretos. Em consequência, o homem 

compara constantemente suas ações 

e crenças com as de seus 

semelhantes, tendendo a mudar para 

que se ajustem a elas. Isso significa 

que se o grupo social acredita em 

algo, é mais provável que os demais 

sigam o rebanho. Fake news também 

podem ser conceituadas como 

notícias fraudulentas, tendo em vista 

que além de trazerem um conteúdo 

falso, que não condiz com a realidade, 

por intermédio de uma manchete 

curiosa ou tendenciosa, induzem o 

leitor a clicar em um link e tomar 

determinadas atitudes a partir deste 

momento. Pode ser vítima inclusive 

de um crime digital, roubo de dados 

entre outras consequências. Nesse 

sentido, é de suma relevância que o 

indivíduo conectado compreenda que 

possui uma responsabilidade social e 

coletiva com a sociedade ao consumir 

conteúdos informacionais. É 

necessário que, frente às informações 

apresentadas, as pessoas possam 

reelaborar o seu conhecimento ou 

até mesmo desconstruí-lo, visando 

uma nova construção. Isso porque a 

informação, por si só, sem que seja 

trabalhada, interpretada e absorvida, 

pode configurar apenas mais um 

dado desconexo e sem sentido.A 

partir disso, fala-se também em 

Sociedade do Conhecimento, sendo 
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uma evolução da Sociedade da 

Informação. Significa privilegiar não 

só as notícias em si, mas também o 

conhecimento, que só se adquire 

quando as diversas informações se 

relacionam mutuamente e criam uma 

rede de significações que se 

interiorizam e fazem aquele indivíduo 

refletir. É uma evolução para que se 

desenvolva uma competência 

reflexiva a respeito do que está sendo 

oferecido. Afinal de contas, os 

impactos negativos da disseminação 

de notícias falsas podem ser 

desastrosos e fatais. Durante a 

pandemia da Covid-19, várias foram 

as teorias errôneas e sem respaldo 

científico que circularam pelo mundo. 

No Irã, autoridades afirmam que 

centenas de pessoas morreram 

envenenadas por álcool depois que 

viralizaram boatos sobre seus 

supostos efeitos terapêuticos. A BBC 

investigou a veracidade de um dos 

casos e identificou que um menino de 

5 anos ficou cego depois que seus pais 

o fizeram ingerir a bebida ilegal como 

uma tentativa de combater a doença. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook remove post de Trump 

pela 1ª vez por desinformação 

sobre covid 

 

No dia 05 de agosto de 2020, o Facebook anunciou que 

removeu uma publicação do presidente dos EUA, Donald 

Trump, de um trecho de uma entrevista à Fox News, em que 

ele diz que as crianças são "quase imunes" ao coronavírus. 

"Este vídeo inclui falsas alegações de que um grupo de 

pessoas é imune à Covid-19, o que é uma violação da política 

sobre desinformação em relação à Covid", disse o porta-voz 

do Facebook, Andy Stone, segundo o jornal norte-

americano The Washington Post. Um porta-voz do Facebook 

disse que foi a primeira vez que a empresa removeu um post 

de Trump por desinformação sobre o coronavírus. O 

Facebook - que também é dono do Instagram - vem sofrendo 

pressões de entidades civis e empresas para moderar melhor 

os seus conteúdos. 

 

Fonte: Portal G1  

Matéria Completa: https://glo.bo/3a3VBpz  

 

 

 

 

uma tentativa de combater a doença. No Brasil, em 2017, 

durante a epidemia da febre amarela, um somatório de 

boatos e fake news causaram pânico na população e 

trouxeram desafios para a saúde. No mesmo sentido, 

outras áreas também são constantemente afetadas, 

como a Política e a Segurança Pública. A partir do 

momento que uma notícia falsa se dissemina e mobiliza, 

por exemplo, a atuação da polícia, esses profissionais são 

afetadas e todo o corpo social sai perdendo. Em vez de 

estar direcionando esforços para algo que realmente é 

verídico, a polícia se vê numa situação na qual deposita 

um empenho desnecessário para um fato que não é 

verdade. Convém ressaltar, por fim, que o combate a 

esse tipo de problema ainda é um grande desafio. A 

rápida proliferação dificulta o trabalho de investigação. 

Recentemente, o Senado Federal aprovou um projeto 

que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e 

Transparência na Internet, com normas para as redes 

sociais e serviços de mensagem. A intenção é evitar que 

notícias falsas possam causar danos individuais ou 

coletivos e à democracia. 

 

https://glo.bo/3a3VBpz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNS TÓPICOS SOBRE O ASSUNTO 

 As fake news são notícias falsas, inventadas e manipuladas 

com o intuito de viralizar na rede mundial de computadores, 

atraindo, com um falso viés jornalístico, a atenção do público 

e o resultado financeiro derivado dos cliques e visitas na 

página. Muitas vezes, inclusive, os envolvidos reproduzem o 

mesmo design de sites já conhecidos pela população e que 

possuem notoriedade nacional. A ideia é dar um falso 

respaldo de verdade àquela informação para que ela se torne 

viral.  

 

 Redes sociais têm sido um terreno fértil para teorias 

conspiratórias. Uma das muitas relacionadas ao coronavírus 

que circulam online levou a incêndios e ataques. No Reino 

Unido, mais de 70 torres de transmissão de telefonia celular 

foram vandalizadas por causa de falsos rumores de que a 

tecnologia de comunicação móvel 5G seria de alguma forma 

responsável pelo coronavírus. 

 

 Segundo a Universidade de Oxford, mais da metade do 

tráfego da internet é feita por bots - programas que simulam 

ações humanas repetidas vezes de forma padrão. Eles são 

capazes de fazer um tema se transformar em tendência, 

atacar uma figura pública, espalhar um boato e, inclusive, ser 

importante arma política. 

 

 Não existe o crime de fake news catalogado no Código Penal. 

Mas, a depender do contexto, a proliferação de notícias falsas 

pode representar alguns delitos previstos nesse diploma 

normativo. “Se você cria uma notícia falsa, imputando uma 

conduta criminosa a um terceiro, sabendo que esse fato é 

falso, está configurado um crime de calúnia. São diversas 

facetas que podem se configurar”, informa a delegada Karina 

Campelo.  

 

 De acordo com o historiador Leandro Karnal, a pós-verdade 

ocorre quando a pessoa perde o vínculo com aquilo que é real 

e objetivo e passa a acreditar que o que está na rede é 

sempre verdadeiro. Ele também ressalta que, muitas vezes, a 

relação do indivíduo com a verdade ocorre de forma afetiva. 

Isso significa que as pessoas tendem a encarar como verdade 

aquilo que é mais conveniente para elas. 

 

 

 As redes sociais se tornaram um importante local de debate 

público, mas, ao mesmo tempo, um espaço propenso para 

criação de esquemas de disseminação de notícias com 

objetivos políticos e ideológicos. Um estudo publicado pela 

revista Science aponta que as informações falsas ganham o 

espaço na Internet de forma mais rápida que as informações 

verdadeiras. De acordo com os dados, 'Fake News' têm 70% 

mais chance de viralizar. 

 


