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GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

Com base na leitura do texto, responda às seguintes questões: 

Questão 1: Explique o título levando em conta seu sentido em relação ao texto.      (1,0) 

O título quer mostrar que o texto trata das dúvidas de certas pessoas (os conspiracionistas / os conspiradores) 

a respeito da veracidade da ida do homem à Lua. 

Questão 2: Cite dois motivos pelos quais Bill Kaysing tem certeza que a NASA forjou uma farsa. (2,0)                                                          

          

1. A NASA não tinha conhecimento técnico suficiente para realizar tal empreendimento. 

2. Os clichês  (As fotos) trazidos pelos astronautas não foram tirados na lua, já que não aparecem estrelas.  

3. Ele não entende como a bandeira americana pode flutuar, quando não há ar na lua. 

Questão 3: De acordo com o texto, o que foi produzido para alimentar a teoria do complô? (2,0)      

           

Foram produzidos um filme ("Capricorn One") e um falso documentário ("Opération Lune"). 

Questão 4: Traduza os 6º e 7º parágrafos do texto (“La Nasa n'a jamais répondu ... que le drapeau flotte.”)                                                                                                       

(5,0) 

 

"A Nasa nunca respondeu diretamente às acusações de fraude", explica Patrick Baudry, astronauta. “É uma 

administração antes de ser uma instituição, e nos chamados países democráticos, as administrações têm uma 

propensão a não abordar pessoas que não consideram aconselháveis." Eu entendo essa reação: você foi à 

Lua, trouxe provas e ainda é perguntado se é verdade. É como se alguém perguntasse a Luís XIV se ele 

realmente foi rei." "Buzz Aldrin até deu um soco em um homem que alegava que nunca esteve na lua." 

Argumentos científicos que desmantelam as alegações dos conspiracionistas não faltam. A ausência de 

estrelas nas fotos é explicada pelo seu brilho fraco demais para ser visível. Se não existe cratera sob o 

módulo, é porque ele posou suavemente. A bandeira tinha que ser mantida por uma haste horizontal, mas ela 

não pôde ser totalmente aberta, dando a ilusão de que a bandeira está flutuando. 

 


