


1. Sua tia mandou 
um áudio no grupo 
da família falando 
que o feijão estava 
contaminado com 
larvas venenosas. 
Você acreditou e 
jantou macarrão 
instantâneo, em vez 
de arroz com feijão. 
Volte 1 casa.



2. Você identificou 
uma fake news no 
grupo da escola, 
argumentou com os 
amigos sem brigar e 
eles pararam de 
compartilhar a notícia 
falsa. Avance 4 casas



3. Você não foi se 
vacinar porque seu 
primo mandou um 
vídeo em que a mãe 
de uma menina 
contava que ela ficou 
com paralisia depois 
de tomar a vacina. 
Volte 2 casas



4. Você recebeu a 
notícia de que um 
médico da Fiocruz tinha 
diagnosticado um caso 
de ebola na sua cidade, 
mas não passou essa 
informação adiante, 
porque checou no site 
da Fiocruz que isso não 
era verdade. Avance 4 
casas  



5. Você compartilhou no 
grupo da família a 
notícia de que estava 
faltando um 
medicamento na UBS 
perto da sua casa. Todo 
mundo ficou revoltado, 
e só depois você 
reparou que a notícia 
era de quatro anos 
atrás. Volte 1 casa 



6. Você queria faltar 
aula, então inventou 
para os seus pais que 
dois jovens da sua 
escola estavam com 
uma doença grave e 
desconhecida. Eles 
comentaram no grupo 
dos vizinhos e a 
vizinhança ficou em 
pânico. Volte 2 casas



7. Você viu nos Stories de 
uma página que você 
segue que um 
laboratório na China 
desenvolveu um novo 
vírus mortal, ficou 
impressionado e já ia 
compartilhar, mas, 
antes, acessou o site de 
uma agência de 
fact-checking e 
descobriu que era fake 
news. Avance 4 casas



8. Você recebeu uma 
mensagem, sem autoria, que 
denunciava uma grande 
fraude no desenvolvimento 
de uma vacina contra a 
Covid-19, e pedia, com vários 
pontos de exclamação e 
emojis, que aquela 
informação fosse 
compartilhada com o maior 
número possível de pessoas. 
Na dúvida, você achou 
melhor avisar seus amigos e 
familiares, e repassou a 
mensagem nos grupos. 
Volte 2 casas



9. Você recebeu o vídeo 
de uma mulher, que se 
apresentava como 
cientista de São Paulo, 
informando que o 
governo estava aplicando 
vacinas contaminadas na 
população e, chorando, 
ela implorava que as 
pessoas não fossem aos 
postos se vacinar. Você 
deletou o vídeo e foi se 
vacinar. Avance 3 casas



10.  Você viu que um 
curso da Fiocruz Brasília 
já foi encerrado, mas 
mandou e-mail no Fale 
Conosco pedindo sua 
vaga, pois considera que 
tem direito a se inscrever 
fora do prazo. Volte 1 
casa 



11. Você marcou vários 
amigos seus em um post 
das redes sociais da 
Fiocruz Brasília, pois o 
conteúdo pode ajudá-los 
em seus estudos. Avance 
3 casas 



12. Seu melhor amigo 
compartilhou um boato 
bem absurdo sobre 
saúde no grupo do 
colégio. Você foi até o 
site da Fiocruz, checou 
que era mentira, 
compartilhou a verdade 
e indicou que os colegas 
chequem a informação 
antes de compartilhar. 
Avance 3 casas 


