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CREF cruza a barreira d e um milhão de acessos!

Na noite de 8 de abril deste ano, a contagem dos acessos ao Pergunte! do Centro de
Referência para o Ensino de Física do IF-UFRGS <http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=indice>,
iniciada em 27/05/2013, ultrapassou um milhão!
Atualmente, são 687 questões respondidas sobre os mais variados temas de Física e
cerca de 2500 acessos/dia; quando a contagem se iniciou eram apenas 500 acessos/dia e 320
questões respondidas.
Muitas questões do CREF aparecem no topo das pesquisas com o Google, o que, provavelmente, contribuiu para o crescimento dos acessos.
Do total de acessos 91% foram originados no Brasil e o restante em mais de uma centena de países, sendo que os brasileiros são oriundos de todos os estados, prevalecendo SP
(26%), RS (19%), RJ (10%), MG (9%) e PR (6%).
Os acessos internacionais têm a predominância de Portugal (45%), USA (12%), Índia
(7%), Espanha (3%) e Angola (3%).
As cinco postagens mais procuradas são:
1. 37,1 mil acessos: Qual é a distância entre a Terra e a Lua?
<http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=233>.
Comentário:
O Google acusa como segunda de uma lista de 18,3 bilhões de referências em sua pesquisa com Terra e Lua.
<www.google.com.br/webhp#safe=off&q=terra+lua>.
2. 35,8 mil acessos: Mito ou verdade? Consumo dos carregadores de celulares.
<http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=81>.
Comentário:
Com importantes contribuições de dois ex-alunos, Eng. André de Marco Werner e
Eng. Felipe Ely.
3. 28,2 mil acessos: Questão 57 (Prova Azul) de Ciências da Natureza, ENEM 2013.
Sem resposta!
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<http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=603>.
Comentário:
Infelizmente, uma das tantas péssimas questões de Física daquela que deveria ser a
melhor prova de Física do Ensino Médio no Brasil, constituindo-se, por enquanto, na maior
prova mal elaborada em língua portuguesa.
4. 22,4 mil acessos: Dúvidas sobre 110 V, 127 V e 220 V.
<http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=500>.
Comentário:
O Google acusa como primeira de uma lista de 1,3 bilhões de referências em sua pesquisa com 110 e 127 V.
<https://www.google.com.br/webhp#safe=off&q=110+127+V>.
5. 22,4 mil acessos: Potência do condicionador de ar?
<http://www.if.ufrgs.br/cref/?area=questions&id=318>.
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