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1) Uma empresa executa um aplicativo web de três camadas voltado para o público em uma VPC em 
várias Zonas de Disponibilidade. As instâncias do Amazon EC2 da camada do aplicativo em execução em 
sub-redes privadas precisam fazer download de patches de software pela Internet. No entanto, as 
instâncias do EC2 não podem ser acessíveis diretamente pela Internet.  
 
Quais ações devem ser realizadas para permitir que as instâncias do EC2 baixem os patches 
necessários? (Selecione DUAS.) 
 

A) Configurar um gateway NAT em uma sub-rede pública.  

B) Definir uma tabela de rotas personalizadas com uma rota ao gateway NAT para tráfego de Internet e 

associá-la às sub-redes privadas para a camada do aplicativo.  

C) Atribuir endereços de IP elásticos às instâncias do EC2. 

D) Definir uma tabela de rotas personalizadas com uma rota ao gateway da Internet para tráfego de Internet 

e associá-la às sub-redes privadas para a camada do aplicativo.  

E) Configurar uma instância NAT em uma sub-rede privada. 

 

2) Um arquiteto de soluções quer projetar uma solução que economize os custos referentes às instâncias 
do Amazon EC2, que não precisam ser executadas durante um período de fechamento da empresa por 
duas semanas. Os aplicativos executados nas instâncias do EC2 armazenam dados na memória das 
instâncias, que devem estar presentes quando elas retomarem a operação. 
 
Qual abordagem o arquiteto de soluções deve recomendar para desligar e retomar as instâncias do EC2? 
 

A) Modificar o aplicativo para armazenar os dados nos volumes de armazenamento de instância. Reanexar 

os volumes ao reiniciá-los.  

B) Criar um snapshot das instâncias do EC2 antes de interrompê-las. Restaurar o snapshot depois de 

reiniciar as instâncias.  

C) Executar os aplicativos em instâncias do EC2 ativadas para hibernação. Hibernar as instâncias antes do 

fechamento da empresa por 2 semanas.  

D) Anotar a Zona de Disponibilidade de cada instância do EC2 antes de interrompê-la. Ao retornar após o 

fechamento da empresa por duas semanas, reiniciar as instâncias nas mesmas Zonas de 

Disponibilidade. 

 
  



 

AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03)  
Exemplos de perguntas de exame 

 

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados | aws.amazon.com   2 | P á g i n a  

 

3) Uma empresa planeja executar um aplicativo de monitoramento em uma instância do Amazon EC2 em 
uma VPC. As conexões são feitas com a instância do EC2 usando o endereço IPv4 privado da instância. 
Um arquiteto de soluções precisa projetar uma solução que permita que o tráfego seja direcionado 
rapidamente para uma instância do EC2 em espera se o aplicativo falhar e ficar inacessível. 
 
Qual abordagem atenderá a esses requisitos? 
 

A) Implantar um Application Load Balancer configurado com um listener para o endereço IP privado e 

registrar a instância do EC2 primária com o balanceador de carga. Em caso de falha, o registro da 

instância é cancelado e a instância do EC2 que está em espera é registrada.  

B) Configurar um conjunto de opções DHCP personalizado. Configurar o DHCP para atribuir o mesmo 

endereço IP privado à instância do EC2 em espera quando a instância do EC2 primária falhar. 

C) Anexar uma interface de rede elástica secundária à instância do EC2 configurada com o endereço IP 

privado. Mover a interface de rede para a instância do EC2 em espera se a instância primária do EC2 

ficar inacessível.  

D) Associar um endereço de IP elástico à interface de rede da instância do EC2 primária. Desassociar o IP 

elástico da instância primária em caso de falha e associá-lo a uma instância do EC2 em espera. 

 
4) Uma empresa de análise está planejando oferecer um serviço de análise da web para seus usuários. O 
serviço exigirá que as páginas da Web dos usuários incluam um script JavaScript que faça solicitações 
GET autenticadas para o bucket do Amazon S3 da empresa.  
 
O que um arquiteto de soluções deve fazer para garantir que o script seja executado com sucesso? 
 

A) Habilitar o compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) no bucket do S3. 

B) Habilitar o versionamento do S3 no bucket do S3. 

C) Fornecer aos usuários um URL assinado para o script. 

D) Configurar uma política de bucket do S3 para permitir privilégios de execução pública. 

 
5) A equipe de segurança de uma empresa exige que todos os dados armazenados na nuvem estejam 
sempre criptografados em repouso usando chaves de criptografia armazenadas no local. 
 
Quais opções de criptografia atendem a esses requisitos? (Selecione DUAS.) 
 

A) Usar a criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-

S3).  

B) Usar a criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia gerenciadas pelo AWS KMS (SSE-

KMS). 

C) Usar a criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia fornecidas pelo cliente (SSE-C). 

D) Usar a criptografia no lado do cliente para fornecer a criptografia em repouso. 

E) Usar uma função do AWS Lambda invocada por eventos do Amazon S3 para criptografar os dados 

usando as chaves do cliente. 
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6) Uma empresa usa instâncias reservadas do Amazon EC2 para executar sua carga de trabalho de 
processamento de dados. O trabalho noturno normalmente leva 7 horas para ser executado e precisa 
terminar dentro de um intervalo de 10 horas. A empresa prevê aumentos temporários na demanda ao 
final de cada mês, o que fará com que o trabalho ultrapasse o tempo limite com a capacidade dos 
recursos atuais. Uma vez iniciado, o trabalho de processamento não pode ser interrompido antes da 
conclusão. A empresa quer implementar uma solução que forneça maior capacidade de recursos da 
forma mais econômica possível. 
 
O que um arquiteto de soluções deve fazer para realizar isso? 
 

A) Implantar instâncias sob demanda durante períodos de alta demanda. 

B) Criar uma segunda reserva do EC2 para instâncias adicionais. 

C) Implantar instâncias spot durante períodos de alta demanda. 

D) Aumentar o tamanho da instância do EC2 na reserva do EC2 para comportar o aumento da carga de 

trabalho. 

 
7) Uma empresa administra um sistema de votação on-line para um programa semanal de televisão ao 
vivo. Durante as transmissões, os usuários enviam centenas de milhares de votos em minutos para uma 
frota de front-end de instâncias do Amazon EC2 que são executadas em um grupo do Auto Scaling. As 
instâncias do EC2 gravam os votos em um banco de dados do Amazon RDS. No entanto, o banco de 
dados não consegue acompanhar as solicitações provenientes das instâncias do EC2. Um arquiteto de 
soluções deve projetar uma solução que processe os votos da maneira mais eficiente e sem tempo de 
inatividade. 
 
Qual solução atende a esses requisitos? 
 

A) Migrar o aplicativo de front-end para o AWS Lambda. Usar o Amazon API Gateway para rotear 

solicitações de usuários para as funções do Lambda. 

B) Dimensionar o banco de dados horizontalmente convertendo-o em uma implantação multi-AZ. Configurar 

o aplicativo de front-end para gravar tanto nas instâncias de banco de dados primárias como nas 

secundárias. 

C) Configurar o aplicativo de front-end para enviar os votos a uma fila do Amazon Simple Queue Service 

(Amazon SQS). Provisionar instâncias de operador para ler a fila do SQS e gravar as informações de 

voto no banco de dados. 

D) Usar o Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) para criar um evento programado a fim de 

provisionar novamente o banco de dados com instâncias otimizadas para memória maiores durante os 

períodos de votação. Depois, quando a votação terminar, provisionar novamente o banco de dados para 

usar instâncias menores. 
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8) Uma empresa tem uma arquitetura de aplicativo de duas camadas que é executado em sub-redes 
públicas e privadas. As instâncias do Amazon EC2 que executam o aplicativo web estão na sub-rede 
pública e uma instância do EC2 para o banco de dados é executada na sub-rede privada. As instâncias 
do aplicativo web e o banco de dados estão sendo executados em uma única Zona de Disponibilidade 
(AZ). 
 
Que combinação de etapas um arquiteto de soluções deve adotar para fornecer alta disponibilidade a 
essa arquitetura? (Selecione DUAS.) 
 

A) Criar novas sub-redes públicas e privadas na mesma AZ. 

B) Criar um grupo de Auto Scaling do Amazon EC2 e um Application Load Balancer abrangendo várias AZs 

para as instâncias de aplicativos web. 

C) Adicionar as instâncias de aplicativo web existentes a um grupo do Auto Scaling por trás de um 

Application Load Balancer. 

D) Criar novas sub-redes públicas e privadas em uma nova AZ. Criar um banco de dados usando uma 

instância do EC2 na sub-rede pública na nova AZ. Migrar o conteúdo do banco de dados antigo para o 

banco de dados novo. 

E) Criar sub-redes públicas e privadas na mesma VPC, cada uma em uma nova AZ. Criar uma instância de 

banco de dados multi-AZ do Amazon RDS nas sub-redes privadas. Migrar o conteúdo do banco de 

dados antigo para a instância de banco de dados nova. 

 
9) Um site executa um aplicativo web personalizado que recebe um pico de tráfego todos os dias ao 
meio-dia. Os usuários fazem upload de novas fotos e conteúdo diariamente, mas têm reclamado de 
tempos limite. A arquitetura usa grupos de Auto Scaling do Amazon EC2, e o aplicativo invariavelmente 
leva 1 minuto para ser inicializado antes de responder às solicitações do usuário. 
 
Como um arquiteto de soluções deve reprojetar a arquitetura a fim de responder melhor às mudanças no 
tráfego? 
 

A) Configurar um Network Load Balancer com uma configuração de início lento. 

B) Configurar o Amazon ElastiCache for Redis para descarregar as solicitações diretas das instâncias do 

EC2. 

C) Configurar uma política de scaling em etapas do Auto Scaling com uma condição de aquecimento da 

instância do EC2. 

D) Configurar o Amazon CloudFront para usar um Application Load Balancer como origem. 
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10) Um aplicativo executado na AWS usa uma implantação de cluster de banco de dados multi-AZ do 
Amazon Aurora como seu banco de dados. Ao avaliar as métricas de desempenho, um arquiteto de 
soluções descobriu que as leituras do banco de dados estão causando E/S alta e adicionando latência às 
solicitações de gravação no banco de dados. 
 
O que o arquiteto de soluções deve fazer para separar as solicitações de leitura das solicitações de 
gravação? 
 

A) Ativar o armazenamento em cache de leitura no banco de dados do Aurora. 

B) Atualizar o aplicativo para ler da instância multi-AZ em espera. 

C) Criar uma réplica do Aurora e modificar o aplicativo para usar os endpoints apropriados. 

D) Criar um segundo banco de dados do Aurora e vinculá-lo ao banco de dados primário como uma réplica 

de leitura.  
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Respostas 
 
1) A, B – Um gateway NAT encaminha o tráfego das instâncias do EC2 na sub-rede privada para a Internet ou 
outros serviços da AWS e, depois, envia a resposta de volta às instâncias. Depois que um gateway NAT é 
criado, as tabelas de rotas para sub-redes privadas devem ser atualizadas a fim de apontar o tráfego de Internet 
para o gateway NAT. 
 
2) C – As instâncias do EC2 em hibernação salvam o conteúdo da memória da instância em um volume raiz do 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Quando as instâncias são reiniciadas, o conteúdo da memória da 
instância é recarregado. 
 
3) C – Uma interface de rede elástica secundária pode ser adicionada a uma instância do EC2. Embora as 
interfaces de rede primárias não possam ser separadas de uma instância, as interfaces de rede secundárias 
podem ser separadas e anexadas a uma instância do EC2 diferente.  
 
4) A – Os navegadores da web bloquearão a execução de um script que se origina de um servidor com um nome 
de domínio diferente da página da web. O Amazon S3 pode ser configurado com CORS para enviar cabeçalhos 
HTTP que permitam a execução do script.  
 
5) C, D – A criptografia no lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente (SSE-C) permite que o Amazon 
S3 criptografe objetos no lado do servidor usando uma chave de criptografia fornecida na solicitação PUT. A 
mesma chave deve ser fornecida nas solicitações GET para que o Amazon S3 descriptografe o objeto. Os 
clientes também têm a opção de criptografar os dados no lado do cliente antes de fazer upload deles no Amazon 
S3 e, depois, podem descriptografá-los após o download. Os AWS software development kits (SDKs) fornecem 
um cliente de criptografia do S3 que simplifica o processo.  
 
6) A – Embora as instâncias spot sejam a opção mais barata, elas não são adequadas para trabalhos que não 
possam ser interrompidos ou que devam ser concluídos dentro de determinado período. As instâncias sob 
demanda seriam cobradas pelo número de segundos em execução. 
 
7) C – Desacople a ingestão de votos do banco de dados para permitir que o sistema de votação continue 
processando os votos sem esperar pelas gravações do banco de dados. Adicione operadores dedicados para ler 
da fila do SQS a fim de permitir que os votos sejam inseridos no banco de dados a uma taxa controlável. Os 
votos serão adicionados ao banco de dados na velocidade em que ele puder processá-los, mas nenhum voto 
será perdido. 
 
8) B, E – Crie sub-redes em uma nova Zona de Disponibilidade (AZ) para fornecer uma rede redundante. Crie 
um grupo do Auto Scaling com instâncias em duas AZs por trás do balanceador de carga para garantir a alta 
disponibilidade do aplicativo web e a redistribuição do tráfego na web entre as duas AZs públicas. Crie uma 
instância de banco de dados do RDS nas duas sub-redes privadas para tornar a camada do banco de dados 
altamente disponível também. 
 
9) C – A configuração atual coloca novas instâncias do EC2 em serviço antes que elas possam responder às 
transações. Isso também pode fazer com que as instâncias sejam superdimensionadas. Com uma política de 
scaling em etapas, você pode especificar o número de segundos necessários para que uma instância recém-
ativada aqueça. Enquanto o tempo de aquecimento especificado não expirar, a instância do EC2 não será 
contabilizada nas métricas agregadas do grupo do Auto Scaling. Durante o aumento da quantidade, a lógica do 
Auto Scaling não considera as instâncias do EC2 que estão sendo aquecidas como parte da capacidade atual do 
grupo do Auto Scaling. Portanto, várias violações de alarme que caem no intervalo do mesmo ajuste em etapas 
resultam em uma única ação de escalabilidade. Isso garante que você não adicione mais instâncias do que o 
necessário. 

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html#enabling-hibernation
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html#scenarios-enis
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/cors.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/ServerSideEncryptionCustomerKeys.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-on-demand-instances.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-on-demand-instances.html
https://aws.amazon.com/sqs/#:~:text=SQS%20lets%20you%20decouple%20application,they%20are%20available%20whenever%20needed.
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/autoscaling-load-balancer.html
https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/
https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-simple-step.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-simple-step.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-simple-step.html#as-step-scaling-warmup
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10) C – As réplicas do Aurora fornecem uma maneira de descarregar o tráfego de leitura. As réplicas do Aurora 
compartilham o mesmo armazenamento subjacente que o banco de dados principal, portanto, o tempo de atraso 
geralmente é muito baixo. As réplicas do Aurora têm seus próprios endpoints, portanto, o aplicativo precisará ser 
configurado para direcionar o tráfego de leitura para os novos endpoints.  

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Replication.html#Aurora.Replication.Replicas
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Overview.StorageReliability.html#Aurora.Overview.Storage

