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QUESTÃO 1: A resposta deve citar ambas as medidas a seguir:
• Limitou  o  número  de  encaminhamento  (repasse)  de

mensagens (Linhas referência: 42-44)
• Criou uma linha para que os usuários pudessem checar a

veracidade de informações publicadas (Linhas de referência:
55-58)

QUESTÃO 2: A  resposta  deve  abranger  pelo  menos  uma  das  seguintes
justificativas:

• O modo como a questão da desinformação por  fake news
tem sido enfrentado no caso da Índia pode trazer lições para
que os europeus possam combater  o mesmo problema em
seus  próprios  processos  eleitorais  futuros.  (Linhas  de
referência: 10-16)

• As  democracias  europeias  também  têm  sofrido  com  o
fenômeno da proliferação de fake news pelas mídias sociais,
sem que ainda tenham tomado ações concretas para combatê-
lo.  Por  isso,  o  artigo  defende  que  a  Europa  deve  tentar
utilizar  o  paradigma  indiano  para  persuadir  os  GAFA
(Google,  Apple,  Facebook  e  Amazon)  a  assumirem  sua
responsabilidade  nessa  questão.  (Linhas  de  referência:  70-
74)

QUESTÃO 3: a.  O  referente  “fake  news”,  apresentado  já  no  título  do  artigo,  é
retomado diversas vezes ao longo do texto por expressões sinônimas.
Esse NÃO é o caso da expressão: fractiousness (linha 23).
b.  O  item  “despite”  (linha  22)  introduz:  uma  concessão  que
relativiza a ideia apresentada posteriormente.
c. A expressão “wherein” (linha 52) tem por referente: a WhatsApp
channel (linha 51).
d.  O  pronome  “they”  (linha  66)  tem  por  referente:  proxies  and
outriders (linhas 65-66).
e.  A expressão “However”  (linha 64)  poderia  ser  substituída,  sem
perda de sentido, por: “Nevertheless”.

QUESTÃO 4: a. V
b.  F.  No  texto  é  dito  que,  segundo  pesquisas  recentes,  ficou
demonstrado que o nacionalismo Indiano é uma força motriz por trás
do alastramento de fake news. (linhas 8-10)
c.  F.  O  texto  indica  que  nas  últimas  eleições  gerais,  em 2014,  a
política indiana  já tinha sofrido com o impacto das redes sociais,
quando o  candidato  Narendra  Modi  e  o  Partido  Bharatiya  Janada
utilizaram o poder dessas mídias na campanha eleitoral. (linhas 17-
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20)
d. V. 
e. V

QUESTÃO 5: “Faltando quatro semanas para a fotação, ainda não está claro se o
WhatsApp terá um efeito prejudicial nos resultados das eleições. Os
conflitos recentes entre Índia e Paquistão pelo território da Caxemira
também terão um importante papel  - e têm sido mais um tópico viral
e objeto de desinformação, que também alimenta medos e joga com
uma forte identidade nacionalista.
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