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1) A Biblioteca Nacional é o órgão responsável pela execução da 
política governamental de recolhimento, guarda e preservação 
da produção intelectual do país, com algumas finalidades 
descritas a seguir, EXCETO:

(A) adquirir, preservar e difundir os registros da memória 
bibliográfica e documental nacional.

(B) promover a difusão do livro, incentivando a criação li
terária nacional, no país e no exterior, em colaboração 
com as instituições que a isto se dediquem.

(C) atuar na organização e manutenção do Catálogo Coletivo 
Nacional de Publicações Seriadas.

(D) registrar obras intelectuais e averbar a cessão dos di- 
reitos patrimoniais do autor.

(E) assegurar o cumprimento da legislação relativa ao depó
sito legal.

2) Qual a representante no Brasil da International Organization 
for Standardization (ISO) e da Comissão Panamericana de Nor
mas Ténicas (COPANT)?

(A) IBICT
(B) ABNT
(C) ITA
(D) UNISIS
(E) SICON

3) O aumento da exaustividade aumenta a revocaçao e diminui a 
precisão. Por outro lado, o aumento da especificidade dimi
nui a revocação e aumenta a precisão. Como é chamada a ex
tensão ou número de conceitos escolhidos para representar o 
conteúdo de determinado documento, na linguagem de indexa
ção?

(A) Especificidade.
(B) Exaustividade.
(C) Recall,
(D) Precisão.
(E) Revocação.

Prova
Profissão
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4) Observe a tabela a seguir.

Ca 111
Cain 172
Campbell W 192
Campe 193
Campen 19 4
Campe r 195

A Tabela de Cutter-Sanborn representa cada sobrenome pela 
letra inicial, seguida de três dígitos. Para uma obra com 
ponto de acesso principal pelo autor "Alberto Lopes Cam- 
pello", cuja tabela se apresenta da forma acima, sendo que o 
sobrenome deste autor não se enquadra exatamente no sobre
nome previsto na tabela, deve-se usar

(A) o código imediatamente posterior.
(B) o código imediatamente anterior.
(C) o primeiro código que se apresenta no 

inicial do sobrenome do autor.
conjunto da letra

(D) um código a ser escolhido aleatoriamente pelo bibliote-
cário.

(E) o último código que se apresenta no 
inicial do sobrenome.

conj unto da letra

5) Qual é a característica principal da bibliografia cinzenta?

(A) Não tem atividade editorial.
(B) Tem caráter permanente.
(C) Tem numerações padronizadas (ISSN\ISBN).
(D) É publicada formalmente.
(E) Ê objeto de depósito legal.

6) Qual é o método de conservação de acervo bibliográfico que 
consiste em exterminar todos os organismos vivos que afetam 
acervos documentais, por meio da volatização de substâncias 
específicas em câmaras herméticas?

(A) Fungicida.
(B) Abrasão.
(C) Migração ácida.
(D) Fumigação.
(E) Velatura.

Prova : Verde
Profissão : BIBLIOTECONOMIA
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7} As principais atividades da cadeia documentária, como defi
nido por Ailton Feitosa (2006), envolvem:

I - coleta; tratamento material; tratamento intelectual;
pesquisa; e difusão.

II - registro; tratamento material; tratamento intelectual;
análise documentária; e pesquisa documental.

III- controle; registro; tratamento intelectual; pesquisa 
documental; e difusão.

IV - análise documentária; tratamento material; tratamento
intelectual; pesquisa; e difusão.

V - tratamento material; tratamento intelectual; análise
documental; pesquisa documental; e difusão.

Qual dos itens acima representa a ordem correta das ativi
dades?

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

8) Seguindo os acordos internacionais, adotaram-se notações 
alfabéticas para designar as relações entre termos. De que 
outra maneira pode ser chamado o "termo não-preferido"?

(A) UP
(B) TR
(C) TG
(D) USE
(E) UF

9) Qual o objetivo do programa de comutação bibliográfica?

(A) Identificar dados bibliográficos legíveis por computa
dor .

(B) Recuperar manuais bibliográficos.
(C) Emprestar documentos entre bibliotecas.
(D) Localizar índice e base de dados.
(E) Obter cópias de documentos mediante localização.

Prova : Verde Concurso : CP-T/12
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10) Assinale a opção que apresenta o critério para seleção de 
materiais em bibliotecas que, segundo Vergueiro (2 010), os 
bibliotecários das áreas de ciências exatas {Bibliotecas de 
informática) necessitam ter bastante atenção.

(A) Precisão.
(B) Autoridade.
(C) Imparcialidade.
(D) Cobertura/tratamento.
(E) Atualidade.

11) 0 AACR2R recomenda que coletânea de obras com título cole
tivo, com três coordenadores/organizadores, tenham a entrada 
principal pelo

(A) primeiro coordenador/organizador citado na fonte princi
pal de informação, com entrada secundária para os de
mais .

(B) título coletivo, com entradas secundárias para todos os 
coordenadores/organizadores.

(C) título coletivo com entrada secundária somente para o 
primeiro coordenador citado.

(D) título com entradas secundárias para o coordenador em 
destaque na fonte principal de informação.

(E) primeiro coordenador/organizador citado na fonte princi
pal de informação.

12) Segundo Ribeiro (2006), a indicação do impressor, local e 
data de impressão e, eventualmente, de outras característi
cas tipográficas ou não, no final de um item, corresponde a 
definição de

(A) formato.
(B) colação.
(C) item.
(D) endereço.
(E) colofão.

13) Qual é o nome dado a versão original de um artigo de perió
dico ainda não publicado oficialmente e armazenado em base 
eletrônica?

(A) Preprint.
(B) Peer review.
(C) Reprint.
(D) Papers.
(E) Newsletters.

Prova : Verde Concurso : CP-T/12
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14) Com base na Norma Técnica NBR 6023:2002 para orientar a pre
paração e compilação de referências, assinale a opção que 
apresenta a referência correta.

(A) PANOSSIAN, Zehbour; SANTOS, Célia A. L. dos. Camadas 
fosfatizadas: estudo da porosidade. Corrosão & Proteção, 
Rio de Janeiro, ano 8, n. 38, p. 16-21, jul/ago. 2011. 
Disponível em chttp://www.abraco.org.br/site/revistas>. 
Acesso em: 05 jan. 2012.

(B) COOLE, Sérgio. Uma previsão para o desempenho ótimo de
um duplo-tubo aletado para a transferência de calor em
regime laminar. 1976. 181 f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 1976.

(C) ARAÚJO, Alexandre Fraga de; BARROS JUNIOR, Antonio Al
meida de; KAMPKE, Edmar Hell. Pesquisa operacional: re
ferências da área. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA OPERACIONAL 
E LOGÍSTICA DA MARINHA, 10., 2007, Rio de Janeiro. Anais 
... Rio de Janeiro: CASNAV, 2007. 1 CD-ROM.

(D) JOURNAL OF SHIP PRODUCTION, New Jersey: SNAME, 1961- 
.Trimestral. ISSN 8756-1417.

(E) GONÇALVES, Paulo Eiró (Org.). A criança: perguntas e
respostas: médicos, psicólogos, professores, dentis
tas... São Paulo: Cultrix / Ed. da USP, 1971.

15) Em relação ao AACR2, assinale a opção INCORRETA.

(A) A segunda edição do AACR2, na edição brasileira, divide- 
se em dois volumes, correspondentes às duas partes: 
Parte I - relativa à descrição bibliográfica; e Parte II
- relativa aos pontos de acesso de responsabilidades, 
títulos e remissivas.

(B) O Resource Description and Access é uma nova norma de 
catalogação projetada para o ambiente digital.

(C) Segundo o AACR2, a fonte de informação é a base de dados 
para uma descrição e a fonte principal de informação é 
aquela que tem prioridade sobre as demais, fornecendo os 
elementos para o preparo de uma descrição, ou parte 
dela.

(D) Os dados RDA podem ser codificados com a mesma norma 
MARC 21 usada em registros AACR2.

(E) A RDA baseia-se nos princípios e métodos do AACR2 não 
sendo influenciada pela estrutura ISBD.

Prova : Verde Concurso : CP-T/12
Profissão : BIBLIOTECONOMIA
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16) "Previsão relativa à execução de um trabalho, apresentada 
em forma de gráfico, onde são especificados os prazos nos 
quais as diversas etapas devem ser executadas." (CUNHA, 
2008)

0 trecho acima apresenta a definição de:

(A) Diagrama.
(B) Organograma.
(C) Cronograma.
(D) Fluxograma.
(E) Histograma.

17) As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, no 
âmbito da Informação e Documentação, estabelecem os elemen
tos, os requisitos e os critérios básicos para suas apli
cações. Considerando essas normas, coloque (V) Verdadeiro 
ou (F) Falso nos itens abaixo e, em seguida, assinale a 
opção que apresenta a seqüência correta.

( ) Os resumos críticos, por suas características especiais, 
devem ter, quanto a sua extensão, de 150 a 500 palavras. 

( ) Os casos omissos na NBR 6023 devem ser resolvidos uti
lizando-se o Código de Catalogação Anglo-Americano vi
gente .

( ) Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, 
deve-se incluir, após a chamada da citação, a expressão 
"tradução nossa", entre parênteses.

( ) O índice pode complementar informações não expressas no 
documento, tais como: nomes completos, datas de iden
tificação, nomes de compostos químicos etc.

(A) (V) (V) (V) (F)
(B) (V) (F) (V) (V)
(C) (V) (F) (F) (F)
(D) (F) (V) (V) (V)
(E) (F) (V) (F) (V)

Prova : Verde
Profissão : BIBLIOTECONOMIA
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18) Segundo o Código de catalogação anglo-americano, na R. 1.5E1
- Material adicional, são previstas diferentes formas de 
descrição para CD-ROM, como material acessório que acompanha 
um livro, que são:

(A) em nota; na área de descrição física; e em registro bi
bliográfico independente; e área de publicação.

(B) no final da descrição física; em nota; e descrição em 
vários níveis.

(C) na área de descrição física; em nota; área de publica
ção ; e área de edição.

(D) descrição em vários níveis; área de descrição física; em 
nota; e área de publicação.

(E) na área de descrição física; em registro bibliográfico 
independente; em nota; descrição em vários níveis.

19) Dentro da política de descentralização do IBICT, a partir de 
1985, a produção e a manutenção de bases de dados passaram a 
ser monitoradas por entidades representantes de diversos se
tores, conforme especificado abaixo.
Correlacione as entidades as suas respectivas bases de da
dos, e assinale a opção que apresenta a seqüência correta, 
de cima para baixo.

ENTIDADES BASES DE DADOS

I DNPM ( ) Química geral e tecnológica.
II - INT ( ) Ciências agrícolas.
III- UFRGS ( ) Geociências e tecnologia mineral
IV - CENAGRI ( ) Ciência da informação.
V - IBICT ( ) Meio ambiente.

(A) (III) (V) (I) (IV) (II)
(B) (V) (I) (IV) (II) (III)
(C) (II) (IV) (I) (V) (III)
(D) (IV) (I) (V) (III) (II)
(E) (II) (IV) (III) (V) (I)

20) Quais são os padrões de metadados mais importantes e origi
nários da área de Ciência da Informação, segundo Feito- 
sa (2006)?

(A) AACR2, MARC, Dublin Core, TEI, GILS.
(B) Dublin Core, TEI, GILS, HTML, MARC.
(C) HTML, XML, TEI, GILS, Dublin Core.
(D) AACR2, MARC,GILS, OCL, XML.
(E) AACR2, MARC, DCMI, Dublin Core.

Prova : Verde Concurso : CP-T/12
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21) Para Andrade e Vergueiro (1996), o que consiste em um acordo
preestabelecido entre duas instituições, com o compromisso 
mútuo de fornecimento de publicações das próprias entidades, 
de obras duplicatas ou retiradas do acervo ou de obras rece
bidas em doação, mas sem interesse para incorporação ao
acervo?

(A) COMUT.
(B) Aquisição cooperativa.
(C) Cooperação bibliográfica.
(D) Doação.
(E) Permuta.

22) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da
sentença abaixo.

Os valores aceitos como convenientes à conservação de acer
vos bibliográficos, em relação à umidade relativa do ar e à
temperatura, são, respectivamente: ______ a _____ de umidade
e _____ a _____ de temperatura.

(A) 50% / 60% / 20° C / 22° C
(B) 50% / 65% / 18° C / 22° C
(C) 50% / 60% / 25° C / 30° C
(D) 50% / 65% / 18° C / 20° C
(E) 55% / 60% / 20° C / 22° C

23) Segundo Almeida (2005), qual é a etapa no planejamento que
permite, com base em parâmetros pré-definidos, aferir o su
cesso do plano e traçar novos objetivos e metas?

(A) Acompanhamento.
(B) Elaboração do plano.
(C) Avaliação.
(D) Implementação.
(E) Fechamento.

24) Segundo Rowley(2002), como é denominado o recurso de busca 
que permite a pesquisa em cadeias de caracteres que não for
mam palavras completas?

(A) Hipervínculos.
(B) Consultas conjugadas.
(C) Truncamento.
(D) Exibição de tesauro.
(E) Busca de amplitude.

Prova : Verde Concurso : CP-T/12
Profissão : BIBLIOTECONOMIA
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25) O Código de Catalogação Anglo-Americano - AACR2 recomenda 
que obras com até três autores (pessoas físicas), sem res
ponsabilidade principal indicada, tenham a entrada principal 
pelo

(A) título da obra, com entrada secundária para todos os au
tores .

(B) título da obra, com entrada secundária para o primeiro
autor citado na fonte principal de informação.

(C) cabeçalho apropriado ao primeiro autor citado na fonte 
principal de informação, com entrada secundária para os 
demais.

(D) cabeçalho apropriado para todos os autores citados na
fonte principal de informação.

(E) cabeçalho apropriado para a entidade coletiva e com en
trada secundária para o autor em destaque de layout.

26) Segundo Corte e Almeida (2 0 02), quais são os instrumentos
essenciais ao processo de automação?

(A) Protocolo Z3950, ISBD e Formato MARC.
(B) ISBD, ISO 2907 e Formato MARC.
(C) ISO 2907, Protocolo Z3950 e Formato MARC21.
(D) Formato MARC, ISO 2709 e Protocolo Z3950.
(E) ISO 2709, Formato MARC21 e Protocolo Z3050.

27) Em 1977, a UNESCO, juntamente com a IFLA, propôs diretrizes 
para um programa cujo objetivo era reunir e tornar disponí
veis os registros da produção bibliográfica de todos os pa
íses, concretizando, assim, o ideal do acesso de todos os 
cidadãos ao conjunto do conhecimento universal. Que programa 
foi esse?

(A) Programa Geral de Informação,
(B) Universal Bibliographic Control and International MARC

(UBCIM).
(C) Alliance for Bibliographic Standards.
(D) Controle Bibliográfico Universal.
(E) COMUT.

Prova
Profissão

Verde
BIBLIOTECONOMIA
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28) A indexação de assuntos envolve duas etapas principais: a 
análise conceituai e a tradução, Essa última envolve a con
versão da análise conceituai de um documento

(A) numa catalogação de descritores.
(B) num determinado conjunto de termos de indexação.
(C) numa política de indexação simplificada.
(D) numa especificação de assuntos.
(E) numa definição de descritores.

29) Os tesauros, os sistemas de classificação e as listas de ca
beçalhos de assunto são denominados linguagem de indexação

(A) codificada.
(B) natural.
(C) conceituai.
(D) estruturada.
(E) formalizada.

3 0) Quais são os atributos de qualidade de informação na 
Internet, segundo Simeão(2006)?

(A) Usuabilidade, qualidade das informações e qualidade de 
interação.

(B) Interatividade, hipertextualidade e hipermidiação.
(C) Credibilidade, qualidade das informações e qualidade de 

interação.
(D) Acessibilidade, qualidade das informações e integridade.
(E) Interatividade, conteúdo e credibilidade.

31) De acordo com Tomael(2008), qual o portal brasileiro com re
positório digital, com as características artísticas, cultu
rais e sociais?

(A) Domínio Público.
(B) CNEN.
(C) IMPA.
(D) CAPES.
(E) ITA.

Prova : Verde Concurso : CP-T/12
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32) Segundo Robredo (2006), qual a denominação do serviço perso
nalizado que canaliza para o usuário informações seleciona
das correntes, de acordo com seu perfil de interesse, rece
bendo periodicamente unicamente as referências dos documen
tos que foram publicados recentemente no seu campo de ativi
dade?

(A) Apoio cultural.
(B) Busca da informação.
(C) Disseminação seletiva da informação.
(D) Referência,
(E) Circulação.

33) A maioria dos modelos de recuperação da informação utiliza a 
palavra como forma de acesso. O indexador deverá, portanto, 
evitar que os fenômenos lingüísticos interfiram negativa
mente na precisão dos resultados. Um exemplo prático dessa 
situação seriam os variados empregos do vocábulo "chave". 
Como é chamado esse fenômeno citado no exemplo?

(A) Sinonímia.
(B) Combinação de palavras.
(C) Parônimo.
(D) Polissemia.
(E) Hiponímia.

34) Em relação ao ISSN, assinale a única opção INCORRETA.

(A) A cada publicação seriada se atribui um único ISSN, que 
está ligado à forma padronizada do título-chave.

(B) Um ISSN só pode ser alocado uma única vez. Se um perió
dico encerrar sua publicação, seu ISSN se manterá vincu
lado a ele, sem ser reutilizado.

(C) No caso de mudança de título, um novo ISSN será atribuí
do ao periódico.

(D) O ISSN pode ser atribuído a livros publicados em cole
ções. Nesse caso, os livros receberão o ISSN que identi
fica a coleção como um todo, além do ISBN que identifica 
cada volume individualmente.

(E) A construção da simbolização em barras utiliza o prefixo 
978 anteposto ao ISSN.

Prova : Verde Concurso : CP-T/12
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35) Analise as afirmativas a seguir.

De acordo com a ABNT NBR 12 676 - Métodos para análise de do
cumentos , a qualidade de uma indexação depende de:

I ~ análise, identificação dos conceitos e seleção de ter
mos de indexação.

II - qualificações do indexador.
III- qualidade dos instrumentos de indexação.
IV - consistência na especificidade dos termos atribuídos a

um documento.
V - nível de exaustividade atingido na indexação.

Assinale a correta.

(A) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I, II, III, IV e V são verdadei

ras .
(D) Apenas as afirmativas II, III, IV e V são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.

36) Qual é a entrada de dados no formato MARC no campo 250?

(A) O título de série.
(B) A descrição física.
(C) A edição.
(D) A colação.
(E) A área de publicação.

37) Quais são os componentes do registro bibliográfico MARC?

(A) Indicador de conteúdo, diretório e Líder.
(B) Delimitador especial, indicador de conteúdo e indicador

numérico.
(C) Líder, diretório e campos variáveis.
(D) Líder, estrutura do registro e indicador de conteúdo.
(E) Diretório, campos variáveis e delimitador numérico.

Prova
Profissão

Verde
BIBLIOTECONOMIA
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38) No acervo de uma biblioteca, verificou-se que na classe 610, 
que possui 172 livros, o que representa 0,17% do acervo, a 
circulação foi de 65 livros, que correspondem a 0,45% da 
circulação da biblioteca em determinado período. Com base 
nos dados apresentados, segundo Lancaster (2004), é correto 
afirmar que essa classe apresentou:

(A) Subutilização.
(B) Mediano.
(C) Superutilização.
(D) Alta subutilização.
(E) Uso esperado.

39) Para Maciel(2000), descartar materiais em uma coleção con
siste em selecionar aqueles documentos que, através da fun
ção de avaliação, foram considerados desnecessários ou defa
sados em relação às expectativas dos usuários. Como esta 
função também é chamada?

(A) Desbastamento.
(B) Seleção negativa.
(C) Avaliação quantitativa.
(D) Acumulação seletiva.
(E) Avaliação qualitativa.

40) Considerando o que consta no CCAA/AACR2, analise os cabe
çalhos a seguir.

I - Las Heras, Manuel Antonio.
II - Castro Netto, Antonio de.
III- Brasil. Ministério da Defesa. Comando da Marinha.
IV - Molina y Vedia de Bastianini, Delfina (nome espanhol).
V - MacDonald, Wi11iam.
VI - Rouge, Gustave Le

Assinale a opção que apresenta somente cabeçalhos corretos.

(A) (I) (II) (III)
(B) (I) (III) (V)
(C) (I) (III) (IV)
(D) (II) (IV) (V) (VI)
(E) (I) (II) (IV) (V)

Prova : Verde Concurso : CP-T/12
Profissão : BIBLIOTECONOMIA
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41) Correlacione as expressões latinas aos seus respectivos 
significados e assinale, em seguida, a opção que apresenta a 
seqüência correta.

EXPRESSÕES LATINAS

I - id.
II ~ apud 
III- loc. cit.
IV - Ibid.
V - op. cit.

(A) (III) (V) (I) (IV) (II)
(B) (III) (IV) (V) (II) (I)
(C) (II) (I) (V) (IV) (III)
(D) (III) (IV) (I) (II) (V)
(E) (II) (V) (IV) (I) (III)

42) Quais os documentos que ao longo do processo de pesquisa po
dem ser classificados como fontes secundárias?

(A) Patentes, teses e dissertações, relatórios técnicos.
(B) Manuais, patentes, artigos científicos, guias de litera

tura .
(C) Bibliografias, serviços de indexação e resumos, catálo

gos coletivos.
(D) Dicionários, bibliografias, teses e dissertações.
(E) Enciclopédias, dicionários, manuais, anuários.

SIGNIFICADOS

No lugar citado. 
Na mesma obra. 
Mesmo autor. 
Citado por.
Obra citada.

Prova : Verde
Profissão : BIBLIOTECONOMIA
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43) Considere a ficha catalográfica tradicional a seguir.

Curras, Erailia
Tesauros: linguagens terminológicas / 

Emilia Curras; tradução de Antônio Felipe 
Corrêa da Costa. - 2. ed. - Brasília, DF: 
IBICT, 1995.

286 p. : il. ; 2 4 cm

ISBN 84-283-182 5-S

1. Tesauro, II. Título.____________________________

A descrição bibliográfica está dividida em oito áreas. A 
qual área o elemento sublinhado diz respeito?

(A) Autoridade.
(B) Notas e observações.
(C) Indicação de responsabilidade.
(D) Título.
(E) Detalhes específicos.

44) Ambiente digital que funciona como fonte de informação ele
trônica e como parte integrante de um projeto concebido e 
executado pela FAPESP e pela BIREME. Além disso, no Brasil, 
publica edições integrais das revistas que podem ser consul
tadas em linha (ON LINE) e no formato PDF. A interface das 
revistas está acessível em inglês, português e espanhol. Que 
ambiente digital é esse?

(A) CCN
(B) COMUT
(C) PROSSIGA
(D) CPOB
(E) SciELO

45) Como denominam-se as unidades de informação que possuem um 
lugar de guarda, custódia, conservação de jornais e outras 
publicações periódicas?

(A) Hemerotecas.
(B) Mapotecas.
(C) Fototecas.
(D) Filmotecas.
(E) Pinacotecas.
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46) Qual é o editor do dicionário temático, obra de referência, 
em formato eletrônico intitulado "Dicionário Histórico- 
Biográfico Brasileiro"?

(A) Fundação Casa de Rui Barbosa.
(B) Fundação Getúlio Vargas.
(C) Senado Federal.
(D) Fundação Biblioteca Nacional.
(E) IFLA.

47) Segundo Silva e Ganim (1994), a estrutura geral da Classifi
cação Decimal Universal consiste em um sistema de classifi
cação que possui um caráter:

(A) enunciativo.
(B) flexível.
(C) alfanumérico.
(D) enumerativo.
(E) simples.

48) o processo normal de referência envolve oito passos que com
preendem: o problema, a necessidade, a questão inicial, a 
questão negociada, a estratégia de busca, o processo de bus
ca, a resposta, e a

(A) revisão.
(B) solução.
(C) precisão
(D) clareza.
(E) análise.

49) Como é denominado o sistema numérico que permite a identifi
cação única e precisa de informação veiculada na Internet, 
facilitando as transações entre usuários e produtores?

(A) MARC
(B) DOI
(C) RFC
(D) Dublin Core
(E) ISBN

50) Os metadados são classificados em três tipos conceituais

(A) descritivos, administrativos e estruturais.
(B) administrativos, meta tags e descritivos.
(C) administrativos, bibliográficos e estruturais.
(D) descritivos, estruturais e meta tags.
(E) administrativos, bibliográficos e meta tags.
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