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O Amazon Glacier foi projetado para (escolha duas respostas): 
A. armazenamento de bancos de dados ativos. 
B. dados acessados com pouca frequência. 
C. arquivamento de dados. 
D. dados acessados frequentemente. 
E. dados de sessão armazenados em cache. 

 
O front end da sua aplicação web consiste em várias instâncias do EC2 por trás de um Elastic Load Balancer. Você configurou o 
ELB para executar verificações de saúde nessas instâncias do EC2. Se uma instância for reprovada nas verificações de saúde,  
qual declaração será verdadeira? 

A. A instância é substituída automaticamente pelo ELB. 
B. A instância é encerrada automaticamente pelo ELB. 
C. O ELB deixa de enviar tráfego à instância reprovada na verificação de saúde.  
D. O ELB coloca a instância em quarentena para análise da causa raiz. 

 
Em um cenário de recuperação de desastres (DR), qual recurso do RDS oferece a recuperação de menor custo? 

A. Multi-AZ do RDS 
B. Réplicas de leitura do RDS 
C. Snapshots de banco de dados do RDS 
D. IOPS provisionadas do RDS 
E. RDS Import/Export 

 
Você está criando um sistema para distribuir vídeos de treinamento confidenciais aos funcionários. Qual método do CloudFront 
poderia ser usado para disponibilizar conteúdo armazenado no S3, mas sem permitir o acesso público direto ao S3? 

A. Crie uma Origin Access Identity (OAI) para o CloudFront e conceda permissões para que essa OAI acesse os objetos  
no seu bucket do S3. 

B. Adicione o security group "amazon-cf/amazon-cf-sg" da conta do CloudFront à política adequada do bucket do S3. 
C. Crie um usuário do Identity and Access Management (IAM) para o CloudFront e conceda permissões para que esse 

usuário do IAM acesse os objetos no seu bucket do S3. 
D. Crie uma política de bucket do S3 que lista os IDs de distribuição do CloudFront como Principal e o bucket de destino 

como Nome de recurso da Amazon (ARN). 
 
Quais das ações abaixo ocorrerá quando uma instância do EC2 em uma VPC (Virtual Private Cloud) com um IP elástico associado 
for interrompida e iniciada?  (escolha duas respostas) 

A. O IP elástico será desassociado da instância 
B. Todos os dados dos dispositivos de armazenamento da instância serão perdidos 
C. Todos os dados dos dispositivos do EBS (Elastic Block Store) serão perdidos 
D. A ENI (Elastic Network Interface) está desconectada 
E. O host subjacente da instância foi alterado 

 
No pacote de monitoramento básico do EC2, o Amazon CloudWatch oferece as seguintes métricas: 

A. Métricas visíveis do servidor web, como o número de solicitações de transação com falha 
B. Métricas visíveis pelo sistema operacional, como a utilização de memória 
C. Métricas visíveis pelo banco de dados, como o número de conexões 
D. Métricas visíveis pelo hipervisor, como a utilização de CPU 

 
Qual é o processo operacional de segurança de dados executado pela AWS? 

A. Criptografia AES-256 dos dados armazenados em qualquer dispositivo de armazenamento compartilhado 
B. Desativação de dispositivos de armazenamento usando as práticas padrão do setor 
C. Verificações de vírus, em segundo plano, de volumes e snapshots do EBS 
D. Replicação de dados entre várias regiões da AWS 
E. Apagamento seguro dos dados do EBS quando um volume do EBS é desmontado 

 
Para proteger os dados do S3 contra exclusão ou substituição acidental, você deve: 

A. Ativar o versionamento do S3 no bucket 
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B. Acessar os dados do S3 usando apenas URLs assinados  
C. Desativar a exclusão no S3 usando uma política de bucket do IAM  
D. Ativar o Reduced Redundancy Storage do S3 
E. Ativar o acesso protegido por Multi-Factor Authentication (MFA) 
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