
 Esquema do exame AWS Certified 
Solutions Architect Associate Level 

Introdução 
O exame AWS Certified Solutions Architect – Associate Level é destinado a indivíduos que exercem a função  
de arquiteto de soluções. Esse exame valida a capacidade do candidato para: 

• Identificar e coletar requisitos para definir uma solução a ser criada usando as melhores práticas  
de arquitetura 

• Oferecer orientação sobre as melhores práticas de arquitetura a desenvolvedores e administradores  
de sistemas durante todo o ciclo de vida do projeto 

 
O conhecimento e as habilidades necessárias nesse nível devem incluir todas as áreas e objetivos a seguir.  O nível 
de conhecimento pode ser definido a partir do entendimento da maioria dos itens abaixo: 

Conhecimento da AWS 
• Experiência prática no uso de serviços de computação, redes, armazenamento e bancos de dados da AWS 
• Experiência profissional na definição da arquitetura de sistemas distribuídos de grande escala 
• Compreensão dos conceitos de elasticidade e escalabilidade 
• Compreensão das tecnologias de rede no contexto da AWS  
• Um bom entendimento de todos os recursos e ferramentas de segurança oferecidas pela AWS  

e de como eles se relacionam aos serviços tradicionais 
• Bom conhecimento sobre as formas de interação com os serviços da AWS (AWS SDK, AWS API, 

Interface de Linha de Comando, AWS CloudFormation) 
• Experiência prática com os produtos da AWS relacionados a implantação e gerenciamento de serviços  

e aplicações web  

Conhecimento geral de TI 
• Boa compreensão de arquiteturas multicamada tradicionais: servidores web (Apache, Nginx, IIS), 

armazenamento em cache, servidores de aplicações e load balancers 
• RDBMSs (MySQL, Oracle, SQL Server) e NoSQL 
• Conhecimento de sistemas de mensageria e de Enterprise Service Bus (ESB) 
• Familiaridade com sistemas stateless e de baixo acoplamento 
• Entendimento dos diferentes modelos de consistência em sistemas distribuídos 
• Experiência com CDN e conceitos de desempenho 
• Experiência em redes com tabelas de rotas, listas de controle de acesso (ACL), firewalls, NAT, HTTP, 

DNS, IP e redes OSI 
• Conhecimentos de API REST, XML e JSON 
• Familiaridade com o ciclo de vida de desenvolvimento de software  
• Experiência com segurança da informação, incluindo criptografia com chaves públicas, SSH, credenciais 

de acesso e certificados X.509 
 

Esses treinamentos ou outras metodologias equivalentes ajudam na preparação para o exame:  
 

• Architecting on AWS (aws.amazon.com/training/architect) 
• Bom conhecimento ou treinamento sobre, pelo menos, uma linguagem de programação de alto nível  
• Whitepapers de computação em nuvem da AWS (aws.amazon.com/whitepapers) 

o Visão geral da Amazon Web Services   
o Visão geral dos processos de segurança   
o Whitepaper de risco e conformidade da AWS  
o Opções de armazenamento na nuvem  
o Projetando para a Nuvem AWS: práticas recomendadas   

• Experiência na implantação de sistemas híbridos com componentes locais e da AWS 
• Utilização do website Centro de Arquitetura da AWS (aws.amazon.com/architecture) 

 

Observação: este documento descreve os objetivos do teste, a frequência com que cada um destes objetivos são 
cobrados no exame, e exemplos de conteúdo. Os exemplos de tópicos e conceitos foram incluídos para esclarecer os 
objetivos do teste e não devem ser interpretados como uma listagem completa de todo o conteúdo do exame.   
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A tabela a seguir lista os domínios avaliados neste exame e a abrangência com que são representados. 
Domínio % do exame 

1.0  Projeto de sistemas altamente disponíveis, econômicos, tolerantes a falhas e 
escaláveis  

60% 

2.0  Implementação/implantação 10% 
3.0  Segurança de dados 20% 
4.0  Solução de problemas 10% 
TOTAL 100% 

Limites de respostas 
O candidato seleciona, entre 4 (quatro) ou mais opções de resposta, a opção ou as opções que complementam  
a afirmação ou respondem à pergunta da melhor forma possível.  Respostas de distração ou erradas são opções 
de respostas provavelmente escolhidas por candidatos com conhecimentos ou qualificações incompletos,  
mas são de forma geral respostas plausíveis e adequadas à área de conteúdo definida no objetivo do teste.  
 
Os formatos de itens de teste usados nesse exame são: 

• Múltipla escolha: o candidato seleciona a opção que responde à pergunta ou complementa uma 
afirmação da melhor forma possível. A opção pode ser incorporada em um gráfico, onde o candidato 
"aponta e clica" na escolha selecionada para concluir o item do teste. 

• Múltipla resposta: o candidato seleciona duas ou mais opções que respondem à pergunta ou 
complementam uma afirmação da melhor forma possível.   

• Situacional: leia a afirmação ou a pergunta e, nas opções de resposta, selecione apenas a opção  
ou as opções que representam a resposta ou as respostas que forem melhores ou mais corretas, 
considerando as informações. 

Limites de conteúdo 
 
1 Domínio 1.0:  Projeto de sistemas altamente disponíveis, econômicos, tolerantes a falhas e escaláveis 
1.1 Identificar e reconhecer considerações de arquitetura de nuvem, como componentes fundamentais  

e projetos eficazes. 
O conteúdo pode incluir: 
• Como projetar serviços em nuvem 
• Planejamento e projeto  
• Monitoramento 
• Familiaridade com: 
• Melhores práticas 
• Desenvolvimento de acordo com as especificações do cliente, incluindo definição de preço e custo 

(por exemplo, instâncias sob demanda vs. reservadas vs. spot, RTO e RPO, projeto de DR) 
• Compromisso nas decisões de arquitetura (alta disponibilidade vs. custo, Amazon Relational Database 

Service (RDS) vs. instalação do seu próprio banco de dados no Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)) 
• Integração com ambientes de desenvolvimento existentes e criação de uma arquitetura escalável 
• Elasticidade e escalabilidade 

 
2 Domínio 2.0:  Implementação/implantação  
2.1 Identificar as técnicas e os métodos adequados usando Amazon EC2, Amazon S3, Elastic Beanstalk, 

CloudFormation, Amazon Virtual Private Cloud (VPC) e AWS Identity and Access Management (IAM) 
para codificar e implementar uma solução em nuvem. 
O conteúdo pode incluir: 

• Configurar uma Imagem de máquina da Amazon (AMI) 
• Operar e estender o gerenciamento de serviços para nuvens privadas 
• Implantar conformidade em nuvens privadas e públicas 
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• Executar instâncias em diversas regiões geográficas 
 
 

3 Domínio 3.0  Segurança de dados  
3.1 Reconhecer e implementar controles de segurança da informação que visam implantar e gerenciar 

ambientes seguros na nuvem. 
O conteúdo pode incluir: 

• Melhores práticas de segurança na nuvem 
o Como criar e usar um modelo de ameaças 
o Como criar e usar um diagrama de fluxo de dados para gerenciamento de riscos 

 Casos de uso 
 Casos de abuso (casos de uso negativos) 

 
• Arquitetura de segurança com a AWS 

o Modelo de responsabilidade compartilhada da segurança 
o Conformidade da plataforma AWS 
o Atributos de segurança da AWS (sistemas do cliente até a camada física) 
o Serviços de segurança 
o AWS Identity and Access Management (IAM) 
o Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
o Modelos CIA e AAA, filtro de entrada vs. de saída, e os serviços e recursos mais 

adequados da AWS 
o Conjunto dos principais recursos de segurança do Amazon EC2 e S3  
o Incorporação de produtos de segurança convencionais (Firewall, IDS:HIDS/NIDS,  

SIEM e VPN) 
o Padrões de projeto 
o Mitigação de DDOS 
o Soluções de criptografia 
o Controles de acesso complexos (criação de security groups e ACLs sofisticados, etc.) 
o Amazon CloudWatch para o arquiteto de segurança 

 
3.2 Reconhecer técnicas essenciais de recuperação de desastres e sua implementação. 

O conteúdo pode incluir: 
• Recuperação de desastres 

o Objetivo de tempo de recuperação (RTO) 
o Objetivo de ponto de recuperação (RPO)  
o Amazon Elastic Block Store 

• AWS Import/Export 
• AWS Storage Gateway 
• Amazon Route 53 
• Teste dos dados recuperados 

 
4 Domínio 4.0:  Solução de problemas 

O conteúdo pode incluir: 
• Informações e perguntas gerais relacionadas à solução de problemas 
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