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1) Para fins de catalogação, de acordo com Ribeiro (AACR2R em 
MARC21), os recursos eletrônicos podem ser tratados de duas 
maneiras diferentes, dependendo do tipo de acesso. Sendo 
assim, assinale a opção que apresenta a opção INCORRETA.

(A) A fonte da descrição deve ser mencionada no campo 500. 
No caso home page, use "página da Web", sempre 
acompanhada da data de acesso.

(B) A principal fonte de informação para um recurso 
eletrônico é o próprio recurso.

(C) Na descrição física, CD-ROM relacionado ao suporte da 
informação, é termo que a regra faculta o seu uso, assim 
como o de outros tipos de suporte, como CD, DVD, etc.

(D) Para um recurso eletrônico de acesso remoto atualizado 
frequentemente, não omita a indicação de edição e 
registre a informação em nota,

(E) Não se registra uma descrição física para um recurso 
eletrônico que estiver disponivel apenas por acesso 
remoto.

2) Segundo a norma NBR 2108:2006 da ABNT, qual é o terceiro 
elemento de um ISBN de 13 dígitos, que será atribuído pela 
Agência de registro do ISBN designada com esse objetivo em 
cada grupo de registro?

(A) Elemento de grupo de registro.
(B) Elemento de publicação.
(C) Dígito de verificação.
(D) Elemento de prefixo.
(E) Elemento registrante.

3) No método de conservação, como é denominada a etapa que se 
destina a redispor e ordenar as partes que compõem uma obra 
encadernada, podendo ser aplicada também a álbuns 
fotográficos?

(A) Velatura.
(B) Reestruturação.
(C } Higienização.
(D) Fumigação.
(E) Desinfestação.
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4) A primeira vertente do direito autoral, cuja base se funda 
na materialidade do exemplar e sua exclusividade de 
reprodução, é resultado da visão

(A) holandesa de Auteusrecht.
(B) continental-europeia do droit d'auteur.
(C) alemã do Urheberrecht.
(D) latina de lus auctoris.
{E) anglo-americana do Copyright.

5) Segundo Waldomiro Vergueiro (2010), os critérios que abordam 
aspectos adicionais do documento utilizados na seleção de 
materiais em biblioteca são as características fisicas, os
aspectos __________________ , a contribuição ___________________
e os custos.

(A) especiais / potencial 
{B ) especiais / específica
(C) legais / potencial
(D) legais / especial
(E) especiais / real

6) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 
sentença abaixo.
Segundo a norma NBR 10520 da ABNT, as citações diretas, no
texto, com mais de _____  linhas, devem ser destacadas com
recuo de _____  cm da margem esquerda, com letra menor que a
do texto utilizado e _____  as aspas.

(A) quatro / três / sem
(B) quatro / quatro / com
(C) três / quatro / sem
(D) três / três / com
(E) três / dois / sem
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7) Qual é a clássica definição de documento apresentada por
Briet na década de 1950?

(A) É toda a base de conteúdo informacional, fixada 
materialmente e suscetível de estudo, prova ou 
confronto.

(B) É qualquer parcela de conhecimento ou fonte de 
informação registrada,

(C) É o que é levado de um emissor a um receptor por meio de 
um processo de comunicação.

(D) É a representação da realidade sob a forma literária ou 
gráfica ou plástica.

(E) É qualquer tipo de apontamento da informação literária, 
artistica ou cientifica.

8) O depósito legal recebe alguns tipos de obra. Assinale a 
opção que apresenta um desses tipos.

(A) Teses universitárias.
(B) Obras não editadas.
(C) Cadernetas escolares.
(D) Partituras.
(E) Agendas.

9} Leia o texto abaixo.

"Encontramos os profissionais da informação ainda 
excessivamente voltados para a informação convencional, 
desenvolvendo ações ineficazes, como no exemplo citado por 
Figueiredo, em que o profissional empenha-se em desenvolver 
grandes coleções, acreditando que suprimento cria demanda, 
ou que a demanda é relacionada ao tamanho da biblioteca." 
(Almeida, 2005, p . 87)

Sendo assim, que atitude do bibliotecário é eficaz segundo 
Almeida(2005)?

(A) Ampliar o acervo digital da biblioteca.
(B) Ampliar a coleção da biblioteca de modo a torná-la 

completa.
(C) Fazer divulgação do acervo por meio do quadro de avisos 

da biblioteca.
(D) Fazer uso do empréstimo entre bibliotecas.
(E) Conhecer os usuários e saber como usam informação.
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10) Analise os dados abaixo.

SENADO FEDERAL

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO 
DO

SENADO FEDERAL
(Resolução n ° S8/72 e suas alterações]

( 2a Edição )
Brasília - 1983

EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO: SUBSECRETÁRIA DE PESSOAL 
Composição e Impressão: Centro Gráfico do Senado Federal-

Assinale 
folha de 
documento 
entidade,

a opção que apresenta a entrada correta para a 
rosto acima, sabendo-se que esta representa um 
de natureza administrativa, que trata da própria 

sua política interna, regimentos etc.

(A) CAMPO 100 - Brasil.
(B) CAMPO 100 - Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal
(C) CAMPO 110 - Brasil.
(D) CAMPO 110 - Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal
(E) CAMPO 110 - Brasil. Senado Federal. Subsecretária de

Pessoal.

11) Qual é 
componentes 
atividades, 
permitindo

o tipo de mapeamento que perpassa 
de uma unidade de informação 
recursos, processos, produtos e 

uma primeira aproximação do serviço?

todos os 
(estrutura, 
usuários) ,

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico

de preparação, 
de foco específico, 
exploratório. 
organizacional. 
estratégico.
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12) Analise a referência abaixo.

KELLY, R. Electronic publishing at APS: its not just online 
journalism. APS News Online. Los Angeles, nov. 1996. 
chttp://www.aps.org/apsnews/1196/11965.html>

Segundo a NBR 6023:2002, para o documento acima, consultado 
online no dia 15 de maio de 2014, são essenciais as 
informações sobre o endereço eletrônico. Sendo assim, 
assinale a opção que apresenta a correta disposição dessa 
informação na referência.

(A) Disponível: < >. Acesso e m : 15 maio 2014.
(B) Disponível em: < > . Acesso e m : 15 maio 2014,
(C) Available in: < > . Access in: 15 maio 2014.
(D) Available in: < > . Accessed in: 15 maio 2014.
(E) Disponível em: < > . Acesso em: 15 de maio de 2014

13) Segundo Maciel e Mendonça (2000), com relação às tomadas de
decisão inerentes ao processo de desbastamento, assinale a
opção INCORRETA.

(A) Definição do tempo máximo de uma publicação não
utilizada deve permanecer na coleção corrente,
naturalmente observando-se as características de cada 
área.

(B) Indicação de uma comissão que se responsabilize pela
aprovação dos documentos indicados para serem colocados 
em depósitos ou descartados. Tal comissão deve ser
criada para executar exclusivamente essa atividade.

(C) Indicação de um prazo médio para desatualização e
desativação de determinados tipos de materiais, tais 
como: livros-didáticos, livros-textos, catálogos,
publicações periódicas, obras de referência etc.

(D) A necessidade de se manter nas estantes de uso frequente 
um (ou nenhum) exemplar de alguma publicação 
transferida.

(E) Definição sobre a não pertinência de determinado
documento ou coleção ao acervo da biblioteca.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
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14) Analise a figura a seguir.
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A folha de rosto acima apresenta a indicação dos autores
principais e outros colaboradores. Sendo assim, a entrada
para folha de rosto será

(A) pelo primeiro autor citado, com secundárias para o 
segundo e para os colaboradores. .

(B) pelo titulo da obra.
(C ) pelo título da obra, com secundárias para os autores e 

colaboradores.
(D) pelo título da obra, com secundárias somente para os 

autores.
(E) pelo primeiro autor citado e somente com secundária para 

o segundo.
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15) A comunicação científica é um sistema produtivo pelo qual os 
cientistas trocam ideias, experiências e relatam suas 
pesquisas. Existem dois tipos de canais que os cientistas 
utilizam para a comunicação entre si: os formais e os 
informais. Um modelo tipico dos canais informais, imagem que 
faz referência a uma elite de cientistas interagindo dentro 
de uma mesma área de especialização, é

(A) a sociedade acadêmica.
(B) a universidade.
(C) o colégio invisível.
(D) o instituto de pesquisa.
(E) a associação profissional.

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

De acordo com a ABNT NBR 6028:2003, nas regras gerais para 
apresentação de resumos de trabalhos acadêmicos, as
palavras-chave devem figurar ,____________________  resumo,
separadas entre si por __________________________  e finalizadas

(A) logo abaixo do / ponto e vírgula / por ponto
(B) logo abaixo do / hífen / por ponto
(C) antecedendo o / ponto e vírgula / por ponto
(D) logo abaixo do / ponto / também pòr ponto
(E) antecedendo o / ponto / também por ponto

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
Profissão : BIBLIOTECONOMIA

7/18



17) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da 
sentença abaixo.
0 denominador comum às funções administrativas é a 
informação, pois todo ato administrativo é baseado na
informação. Na função de ____________________________ , a
informação define os elementos de ação futuros, na de
_______________________, demonstra a situação atual e os
objetivos da empresa, na ________________________, a informação
é vital para o processo de decidir, e _________________________
é realizada por meio do processo de comparação de dados.

(A) planejamento / direção / organização / avaliação
(B) organização / planejamento / direção / avaliação 
{C ) direção / planejamento / organização / avaliação
(D) direção / organização / planejamento / avaliação
(E) planejamento / organização / direção / avaliação

18) Segundo o artigo 45 da lei de diretos autorais, o domínio 
público pode ser expressamente invocado nas obras

(A) de autores falecidos que não tenham deixado sucessores.
(B) de autores falecidos a mais de 50 anos.
(C) psicografadas.
(D) de autores desaparecidos a mais de 65 anos.
(E) de autores desaparecidos a mais de 80 anos.

19) "Mensuração quantitativa e qualitativa do grau de qualidade 
do acervo, dos serviços e programas de uma biblioteca ou 
arquivo em relação ao nível de atendimento das necessidades 
do usuário". (Cunha e Cavalcanti, 2008, p . 41)

Essa é a definição de

(A) avaliação da biblioteca.
(B) avaliação dos serviços.
(C) avaliação da coleção.
(D) planejamento da biblioteca.
(E) estudo de usuários.
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20} Assinale a opção que apresenta a referência correta, de 
acordo com a NBR 6023:2002 da ABNT.

(A)
BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em 
SGBD orientado a objetos. In: Simpósio Brasileiro De Banco De 
Dados, 9., 1994, São Paulo. Anais... São Paulo; USP, 1994. p.
16-29.

(B)
BRAYNER, A . R . A.; MEDEIROS, C . B . Incorporação do tempo em 
SGBD orientado a objetos. In; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE 
DADOS, 9., 1994, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1994. p.
16-29.

(C)
Brayner, A . R . A .; Medeiros, C . B . Incorporação do tempo em 
SGBD orientado a objetos. In: 9o SIMPÓSIO ..., 1994, São
Paulo. Anais do 9e Simpósio Brasileiro De Banco De Dados. São
Paulo: USP, 1994. p. 16-29.

(D)
BRAYNER, A . R . A.; MEDEIROS, C . B . Incorporação do tempo em 
SGBD orientado a objetos. In: 9o SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO 
DE DADOS, 1994, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 
16-29.

(E)
BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em 
SGBD orientado a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE 
DADOS, 1994, 9o . São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 
16-29.

21) Segundo a norma NBR 6034:2004 da ABNT, o que é a unidade do 
índice que consiste em cabeçalho e indicativo de sua 
localização no texto?

(A) Remissiva ver também,
(B) Localização.
(C) Remissiva ver.
(D) Entrada.
{E ) Cabeçalho composto.

Prova : Amarela
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22) A ordem dos elementos essenciais na referência bibliográfica 
de leis, decretos e portarias, segundo NBR 6023:2002, é:

(A) jurisdição, título, numeração e data.
(B) título, numeração, jurisdição e data.
(C ) nome do local, título, data e numeração.
(D) jurisdição, órgão judiciário competente, título e 

numeração,
{E ) nome do local, título, numeração e ementa.

23) Qual é o tipo de acesso a periódicos no qual o acesso aberto 
se torna disponível alguns meses após a publicação inicial, 
que é paga?

(A) Partial A O .
(B) Deleyed AO.
(C) e-príntarchives.
(D) Dual mode.
(E) Co-op (cooperativas).

24) Como é denominado o conjunto de informações sobre acervo, 
serviços prestados, usuários e recursos humanos, físicos, 
materiais e financeiros ordenados de modo a mostrar a 
situação da biblioteca em um dado período de tempo?

(A) Manual técnico.
(B) Projetos.
(C) Catálogos.
(D) Relatório.
{E ) Inventário.

25) Segundo Conway, com relação às prioridades para preservação, 
a autenticidade ou a veracidade da informação contida num 
item mantida por meio de cuidadoso e completo tratamento 
local ou de reformatação está no cerne

(A) da integridade intelectual
(B) do acesso.
(C) da qualidade.
(D) da longevidade.
(E) da importância social.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
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26) Segundo Almeida (2005), como é denominado um dos critérios 
mais importantes para avaliar a eficiência e a qualidade do 
serviço de referência em uma unidade de informação?

(A) Coleta de dados.
(B) Satisfação do cliente,
(C) Análise de relação do serviço de referência com outras 

áreas da instituição.
(D) Centralização versus descentralização.
(E) Renegociação.

27) A Budapest Open Access Initiative, em 2001, recomendou 
duas estratégias complementares para que, de fato, a 
literatura cientifica esteja disponível e acessível: a via 
dourada e a via verde. A via dourada significa o acesso 
aberto promovido

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pelos editores científicos, 
pelos autores.
pelos periódicos científicos.
pelas universidades.
pelos institutos de pesquisa.

28) Como é denominado o conjunto de ações técnicas, gerenciais e 
administrativas destinadas a manter a integridade e a 
acessibilidade de objetos digitais e valor contínuo, pelo 
tempo que transcende as mudanças tecnológicas?

(A) Preservação digital. 
{B ) Objeto digital.
(C) Hipermídia digital,
(D) Dublin core.
(E) Hipermídia.

29) Um tesauro deve apresentar e distinguir claramente as 
relações básicas que unem seus termos. As relações básicas 
entre os termos são reconhecidas nos tesauros pelas 
seguintes classes:

(A) apenas equivalência e hierárquica.
(B) equivalência, hierárquica e associativa.
(C) apenas hierárquica e associativa.
(D) apenas equivalência e associativa.
(E) genérica e hierárquica.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
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30) Como é denominado o diretório que possui uma seção sobre 
serviços de indexação e resumo, com informações sobre 
índices gerais especializados que o próprio diretório produz 
e, além disso, para cada período listado, indica os índices 
que os incluem em sua cobertura?

(A) Predicarts e da Jordan's.
(B) Computer Readable Databases,
(C) CD - ROM Directory.
(D) Directory Of Portable Databases.
(E) Ulrich 's Internacional Periodicals Directory.

31) Qual é o sistema utilizado para identificar univocamente 
objetos digitais na Web e que tem como propósito principal a 
gestão da propriedade intelectual e o comércio digital dos 
objetos?

(A) DOI.
(B) W3C.
(C) XML.
(D) VRML.
(E) OWL.

32) o Z39.50 é um protocolo de busca e recuperação de 
informações que permite pesquisar bases de dados sem a 
necessidade de se conhecerem os comandos de um determinado 
sistema. Esse protocolo foi originalmente proposto em 1984 
pela

(A) Library of Congress - L C .
(B) International Standard Organizatíon - ISO.
(C) Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
(D) International Business Machines - IBM.
(E ) National Information Standards Organization - NISO.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
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33} Com relação ao Resource Description and Access {Recursos:
Descrição e Acesso), marque a opção INCORRETA,

(A) A norma foi construída desconsiderando os aspectos 
relevantes do Anglo-American Cataloguing Rules.

(B ) Norma projetada para o ambiente digital podendo ser 
utilizada para a descrição tanto de recursos 
tradicionais quanto não-tradicionais, analógicos e 
digitais.

(C) Adota como ponto de partida a estrutura teórica que se 
acha expressa nos modelos FRBR e FRAD.

(D) As tarefas de usuário relativas aos dados de autoridade, 
definidas pelo FRANAR, são: Encontrar, Identificar, 
Contextuaiizar, Justificar.

(E) As quatros tarefas de usuário relativas a dados 
bibliográficos, definidas pelo grupo de estudo FRBR, 
são: Encontrar, Identificar, Selecionar, Obter.

34} Qual é o portal cujo objetivo é promover o acesso 
internacional às revistas cientificas em Ciências Sociais na 
América Latina, e sua principal caracter!stica é a 
disponibilização . dos textos em inglês gratuitamente, com 
vistas a aumentar a visibilidade e a acessibilidade?

(A) Oare.
(B) Hinari.
(C) Agora.
(D) Scielo.
(E) Portal de Periódicos Capes.

35) De acordo com o Código de Catalogação Anglo-Americano 
(AACR2R), como é definida cada grande seção da descrição 
bibliográfica, compreendendo dados de uma categoria 
particular ou de um conjunto de categorias?

(A) Seção.
(B) Área.
(C) Item.
(D) Campo.
(E) Parte.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
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36} Como é denominada a difusão automática, selecionada, 
permanente e personalizada das informações correntes, 
relativas a assuntos especificos existentes na base de 
dados ?

(A) Notificação corrente.
{B ) Técnica de informação,
(C) Disseminação seletiva da informação.
(D) Descrição documental.
{E ) Plano de pesquisa.

37) É destinada, em virtude da organização e tratamento dados e 
de seu conteúdo temático, a ser consultada em busca de 
informações específicas e não lida inteiramente. Esta é a 
definição do The ALA glossary of líbrary and Information 
Science para

(A) hipertexto.
(B) obra de referência.
(C) acervo especializado.
(D) base de dados.
(E) OPAC.

38} Segundo Leite (2009), o planejamento do repositório 
institucional é essencial. Nessa fase, deve-se trabalhar

(A) a diretriz para criação de comunidade.
(B) a escolha do software.
(C) a política de depósito compulsório.
(D) a avaliação das necessidades da comunidade.
(E) a política de depósito compulsório.

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
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39} Ao indexar um documento, a decisão de adotar formas 
singulares ou plurais como termos de indexação é afetada por 
alguns fatores, tais como:

(A) indexação pós-coordenada versus indexação pré-coordenada 
e fatores culturais.

(B ) apenas fatores culturais.
(C) relação de equilavencia, relação hierárquica e relação 

associativa.
(D) sinônimos, quase-sinônimos e antônimos.
(E) termos pertencentes a mesma categoria e relações entre 

categorias.

40) Com relação à abreviatura, dos meses do ano em uma 
referência bibliográfica, segundo a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, assinale a opção INCORRETA.

(A) Português 
{B ) Português
(C) Português
(D) Português 
(£} Português

jun. / Inglês: June / Espanhol: jun .
ago. / Inglês: Aug. / Espanhol: agosto
set. / Inglês: Sept / Espanhol: sep.
mar. / Inglês: Mar . / Espanhol: marzo
maio / Inglês: May / Espanhol: mayo

41) Como são denominados o indice e o repositório bibliográfico 
da produção científica e técnica em ciência da saúde 
publicada na América Latina e no Caribe?

(A) LILACS
(B) OPAS
(C) MEDSAUDE
(D) OMS
(E) IBECS

Prova : Amarela Concurso : CP-T/2016
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42) Forma de interação do usuário, em uma biblioteca digital, 
com o ambiente e com o conteúdo informacional disponível, 
permitindo ao usuário ir de um ponto ao outro pelo caminho 
desejado, possibilitando melhor aproveitamento do tempo de 
uso ou de acesso. Mantém o equilíbrio entre a movimentação e 
o oferecimento de opções de links para o usuário. As 
estruturas baseiam-se geralmente nas formas hierárquicas, 
globais e locais. Tal definição se refere ao sistema

(A) de organização,
(B) de navegação.
(C) de rolagem.
(D) de busca.
(E) bibliográfico.

43) Segundo Arellano (2001), onde surgiu a videoteleconferência 
de referência?

(A) Washington University.
(B) Liverpool University.
(C) University of Harvard.
(D) University of Califórnia.
(E) University of Bristol.

44) Segundo Araújo (2009), na década de 1930, as teorias da 
representação e classificação tiveram sua fundamentação 
científica impulsionada nos trabalhos de

(A) Bradford.
(B) Saracevic.
(C ) Ranganathan.
(D) Shannon e Weaver.
(E) Cranfield.

45) Quem desenvolveu uma parceria chamada "Collaborative Digital 
Reference Service (CDRS)"?

(A) American Library Association (ALA).
(B) British Library.
(C) Library of Congress.
(D) International Federation of Library Association and 

Institutions (IFLA).
(E) George Washington University.
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46} Como é denominada a base de dados integrados que permite o 
acesso a outras quatro bases de dados e que é
disponibilizada no endereço eletrônico do Senado Federal?

(A) LEMA.
(B) SILEG.
(C) SICON.
(D) BDJUR.
(E) BACEN-JUD.

47} Qual é a ordem correta do arranjo nas estantes de uma 
biblioteca, da direita para a esquerda, de acordo com a CDD?

(A} 625.35 A345; 625.983; 625.13; 625.3; 625.35 M612; 625.4
(B) 625.3; 625.13; 625.35 M612; 625.35 A345; 625.4; 625.983
(C) 625.35 A345; 625.3; 625.13; 625.35 M612; 625.983; 625.4 
(D} 625.983; 625.4; 625.35 A345; 625.3; 625.13; 625.35 M612
(E) 625.13; 625.3; 625.35 A345; 625.35 M612; 625.4; 625.983

48} Em uma biblioteca digital, o sistema deve manter uma base de 
dados própria otimizada para realizar as buscas. Essa 
característica garante a performance no tempo de resposta 
quando da submissão de uma pesquisa, independente da 
qualidade de documentos no banco digital. Essa é a 
característica

(A} da integração.
<B } do metadado.
(C) do armazenamento dos documentos. 
{D} do mecanismo de busca.
{E} do controle de acesso.
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49) 0 uso do termo "catalogação de assunto" (subject
cataloguing) apresenta influência norte-americana e remonta 
a Charles Ammi Cutter que, em 1876, apresenta sua obra Rules 
for a Dictionary Cataiog, com o objetivo de estabelecer 
regras para a formação de cabeçalhos alfabéticos de
assuntos, que formariam catálogos alfabéticos de assunto, 
Essas regras podem ser resumidas em três princípios básicos: 
principio do uso, princípio da entrada específica e prin
cípio da estrutura sindética. A respeito do princípio da 
estrutura sindética, pode-se afirmar que

(A) as descrições devem ser feitas da forma apresentada no 
documento.

(B) os assuntos devem dar entrada a classes gerais às quais 
estão subordinados.

(C) os assuntos devem dar entrada pelo termo mais genérico.
(D) este princípio estabelece mecanismos para o 

relacionamento de cabeçalhos,
(E) permite as ligações de assuntos não correlacionados por 

meio de uma rede de referências cruzadas.

50) Qual é o termo propagado por Pritchard na década de 
1960, relacionado ao estudo dos aspectos quantitativos da 
produção, disseminação e uso da informação registrada, e que 
desenvolveu padrões e modelos matemáticos para medir esses 
processos, usando seus resultados para elaboração de 
previsões para e apoiar tomada de decisão?

(A) Bibliometria.
(B) Cienciometria.
(C) Informetria.
(D) Webmetria.
(E) Domentometria.
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