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1) Uma empresa tem muitas contas da AWS de propriedade de grupos empresariais individuais.  
Uma das contas foi recentemente comprometida. O invasor executou um grande número de instâncias, 
resultando em uma fatura alta para essa conta.  
 
A empresa resolveu a violação de segurança, mas um arquiteto de soluções precisa desenvolver uma 
solução para evitar gastos excessivos em todas as contas. Cada grupo empresarial quer manter o 
controle total sobre sua conta da AWS. 
 
Qual solução um arquiteto de soluções deve recomendar para atender a esses requisitos? 
 

A) Usar o AWS Organizations. Adicionar cada conta da AWS à conta de gerenciamento. Criar uma SCP 

que use a chave de condição ec2:instanceType para impedir a execução de tipos de instância de alto 

custo em cada conta. 

B) Anexar uma nova política do IAM gerenciada pelo cliente a um grupo do IAM em cada conta. Configurar 

a política para usar a chave de condição ec2:InstanceType a fim de evitar a execução de tipos de 

instância de alto custo. Colocar todos os usuários do IAM existentes em cada grupo. 

C) Ativar os alertas de cobrança para cada conta da AWS. Criar alarmes do Amazon CloudWatch que 

enviem uma notificação do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ao administrador da conta 

sempre que a conta exceder um limite de gastos designado. 

D) Ativar o AWS Cost Explorer em cada conta. Analisar os relatórios do Cost Explorer para cada conta 

regularmente a fim de garantir que os gastos não excedam o valor desejado. 

 

2) Uma empresa tem várias contas da AWS em uma organização no AWS Organizations. A empresa 
integrou seu Active Directory on-premises ao AWS Single Sign-On (AWS SSO) a fim de conceder aos 
usuários do Active Directory direitos de menor privilégio para gerenciar a infraestrutura em todas as 
contas. 
 
Um arquiteto de soluções deve integrar uma solução de monitoramento de terceiros que requer acesso 
somente leitura em todas as contas da AWS. A solução de monitoramento será executada em sua própria 
conta da AWS. 
 
O que o arquiteto de soluções deve fazer para fornecer à solução de monitoramento as permissões 
necessárias? 
 

A) Criar um usuário em um diretório do AWS SSO. Atribuir um conjunto de permissões somente leitura ao 

usuário. Atribuir todas as contas da AWS que precisam de monitoramento ao usuário. Fornecer à 

solução de monitoramento de terceiros o nome de usuário e a senha. 

B) Criar uma função do IAM na conta de gerenciamento da organização. Permitir que a conta da AWS da 

solução de monitoramento de terceiros assuma a função. 

C) Convidar a conta da AWS da solução de monitoramento de terceiros para participar da organização. 

Habilitar todos os recursos. 

D) Criar um modelo do AWS CloudFormation que defina uma nova função do IAM para a solução de 

monitoramento de terceiros. Especificar a conta da AWS da solução de monitoramento de terceiros na 

política de confiança. Criar a função do IAM em todas as contas da AWS vinculadas usando um conjunto 

de pilhas. 
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3) Uma equipe está criando um formulário HTML hospedado em um bucket público do Amazon S3.  
O formulário usa JavaScript para publicar dados em um endpoint da API do Amazon API Gateway. O 
endpoint da API é integrado às funções do AWS Lambda. A equipe testou cada método no console do 
API Gateway e recebeu respostas válidas. 
 
Que combinação de etapas a equipe deve executar para que o formulário possa ser publicado com êxito 
no endpoint da API e receber uma resposta válida? (Selecione DUAS respostas.) 
 

A) Configurar o bucket do S3 para permitir o compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS). 

B) Hospedar o formulário no Amazon EC2 e não no Amazon S3. 

C) Solicitar um aumento de cota para o API Gateway. 

D) Habilitar o compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) no API Gateway. 

E) Configurar o bucket do S3 para hospedagem na Web. 

 
4) Uma empresa executa um aplicativo móvel sem servidor que usa o Amazon API Gateway, funções do 
AWS Lambda, o  Amazon Cognito e o Amazon DynamoDB. Durante grandes picos de tráfego, os usuários 
relatam falhas intermitentes do sistema. O endpoint da API do API Gateway está retornando erros de 
código de status HTTP 502 (gateway inválido) para solicitações válidas.  
 
Qual solução resolverá esse problema? 
 

A) Aumentar a cota de simultaneidade das funções do Lambda. Configurar o Amazon CloudWatch para 

enviar alertas de notificação quando a métrica ConcurrentExecutions se aproximar da cota. 

B) Configurar alertas de notificação para a cota de transações por segundo no endpoint da API do API 

Gateway. Criar uma função do Lambda que aumentará a cota quando a cota for atingida. 

C) Dividir os usuários em grupos de usuários do Amazon Cognito em várias Regiões AWS a fim de reduzir a 

latência na autenticação de usuários. 

D) Usar leituras altamente consistentes do DynamoDB para garantir que o aplicativo cliente sempre receba 

os dados mais recentes. 

 
5) Uma empresa está lançando um novo serviço da web em um cluster do Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS). O cluster consiste em 100 instâncias do Amazon EC2. A política da empresa 
exige que o security group nas instâncias do cluster bloqueie todo o tráfego de entrada, exceto HTTPS 
(porta 443). 
 
Qual solução atenderá a esses requisitos? 
 

A) Alterar a porta SSH para 2222 nas instâncias de cluster com um script de dados do usuário. Fazer login 

em cada instância usando SSH pela porta 2222. 

B) Alterar a porta SSH para 2222 nas instâncias de cluster com um script de dados do usuário. Usar o AWS 

Trusted Advisor para gerenciar remotamente as instâncias de cluster pela porta 2222. 

C) Executar as instâncias de cluster sem pares de chaves SSH. Usar o AWS Systems Manager Run 

Command para gerenciar remotamente as instâncias de cluster. 

D) Executar as instâncias de cluster sem pares de chaves SSH. Usar o AWS Trusted Advisor para gerenciar 

remotamente as instâncias de cluster. 
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6) Uma empresa tem duas contas da AWS: uma para cargas de trabalho de produção e outra para cargas 
de trabalho de desenvolvimento. Uma equipe de desenvolvimento e uma equipe de operações criam e 
gerenciam essas cargas de trabalho. A empresa precisa de uma estratégia de segurança que atenda aos 
seguintes requisitos: 
 

• Os desenvolvedores precisam criar e excluir a infraestrutura de aplicativos de desenvolvimento. 

• Os operadores precisam criar e excluir a infraestrutura de aplicativos de desenvolvimento e 

produção. 

• Os desenvolvedores não devem ter acesso à infraestrutura de produção. 

• Todos os usuários devem ter um único conjunto de credenciais da AWS. 

 
Qual estratégia atenderá a esses requisitos? 
 

A) Na conta de produção: 

• Criar um grupo do IAM de operações que possa criar e excluir a infraestrutura de aplicativos. 

• Criar um usuário do IAM para cada operador. Atribuir esses usuários ao grupo de operações. 

Na conta de desenvolvimento: 

• Criar um grupo do IAM de desenvolvimento que possa criar e excluir a infraestrutura de 

aplicativos. 

• Criar um usuário do IAM para cada operador e desenvolvedor. Atribuir esses usuários ao grupo 

de desenvolvimento. 

B) Na conta de produção: 

• Criar um grupo do IAM de operações que possa criar e excluir a infraestrutura de aplicativos. 

Na conta de desenvolvimento: 

• Criar um grupo do IAM de desenvolvimento que possa criar e excluir a infraestrutura de 

aplicativos. 

• Criar um usuário do IAM para cada desenvolvedor. Atribuir esses usuários ao grupo de 

desenvolvimento. 

• Criar um usuário do IAM para cada operador. Atribuir esses usuários aos grupos de 

desenvolvimento e de operações na conta de produção. 

C)  Na conta de desenvolvimento: 

• Criar uma função do IAM compartilhada com a capacidade de criar e excluir a infraestrutura de 

aplicativos na conta de produção. 

• Criar um grupo do IAM de desenvolvimento que possa criar e excluir a infraestrutura de 

aplicativos. 

• Criar um grupo do IAM de operações que possa assumir a função compartilhada. 

• Criar um usuário do IAM para cada desenvolvedor. Atribuir esses usuários ao grupo de 

desenvolvimento. 

• Criar um usuário do IAM para cada operador. Atribuir esses usuários aos grupos de 

desenvolvimento e de operações. 
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D) Na conta de produção: 

• Criar uma função compartilhada do IAM que possa criar e excluir a infraestrutura de aplicativos. 

• Adicionar a conta de desenvolvimento à política de confiança para a função compartilhada. 

Na conta de desenvolvimento: 

• Criar um grupo do IAM de desenvolvimento que possa criar e excluir a infraestrutura de 

aplicativos. 

• Criar um grupo do IAM de operações com a capacidade de assumir a função compartilhada na 

conta de produção. 

• Criar um usuário do IAM para cada desenvolvedor. Atribuir esses usuários ao grupo de 

desenvolvimento. 

• Criar um usuário do IAM para cada operador. Atribuir esses usuários aos grupos de 

desenvolvimento e de operações. 

 
7) Um arquiteto de soluções precisa reduzir custos para um aplicativo de big data. O ambiente de 
aplicativos consiste em centenas de dispositivos que enviam eventos para o Amazon Kinesis Data 
Streams. O ID do dispositivo é usado como chave de partição, portanto, cada dispositivo obtém um shard 
separado. Cada dispositivo envia entre 50 KB e 450 KB de dados por segundo. Uma função do AWS 
Lambda pesquisa os shards, processa os dados e armazena o resultado no Amazon S3. 
 
A cada hora, outra função do Lambda executa uma consulta do Amazon Athena com os dados do 
resultado para identificar casos atípicos. Essa função do Lambda coloca os casos atípicos em uma fila 
do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling de duas 
instâncias do EC2 monitora a fila e executa um processo de 30 segundos para resolver os casos atípicos. 
Os dispositivos enviam uma média de 10 valores discrepantes a cada hora. 
 
Qual combinação de alterações no aplicativo MAIS reduziria os custos? (Selecione DUAS respostas.) 
 

A) Alterar a configuração de execução do grupo do Auto Scaling para usar tipos de instância menores na 

mesma família de instâncias. 

B) Substituir o grupo do Auto Scaling por uma função do Lambda que é chamada quando as mensagens 

chegam à fila. 

C) Reconfigurar os dispositivos e o stream de dados para definir uma proporção de 10 dispositivos para 1 

shard de stream de dados. 

D) Reconfigurar os dispositivos e o stream de dados para definir uma proporção de 2 dispositivos para 1 

shard de stream de dados. 

E) Alterar a capacidade desejada do grupo do Auto Scaling para uma única instância do EC2. 

 
  



 

AWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C02)  
Exemplos de perguntas do exame 

 

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

 

8) Uma empresa opera um aplicativo de comércio eletrônico em instâncias do Amazon EC2 por trás de 
um Application Load Balancer. As instâncias são executadas em um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling 
em várias Zonas de Disponibilidade. Depois que um pedido é processado com êxito, o aplicativo publica 
imediatamente os dados do pedido em um sistema externo de rastreamento de afiliados de terceiros que 
paga comissões de vendas por recomendações de pedidos.  
 
Durante uma bem-sucedida promoção de marketing, o número de instâncias do EC2 aumentou de 2 para 
20. O aplicativo continuou funcionando corretamente durante esse período. No entanto, o aumento da 
taxa de solicitações sobrecarregou o afiliado de terceiros e resultou em solicitações com falha. 
 
Que combinação de alterações da arquitetura um arquiteto de soluções deve fazer para garantir que todo 
o processo funcione corretamente sob carga? (Selecione DUAS respostas.) 
 

A) Mover o código que chama o afiliado para uma nova função do AWS Lambda. Modificar o aplicativo para 

chamar a função do Lambda de forma assíncrona. 

B) Mover o código que chama o afiliado para uma nova função do AWS Lambda. Modificar o aplicativo para 

colocar os dados do pedido em uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Acionar a 

função do Lambda da fila. 

C) Aumentar o tempo limite da nova função do AWS Lambda. 

D) Reduzir a simultaneidade reservada da nova função do AWS Lambda. 

E) Aumentar a memória da nova função do AWS Lambda. 

 
9) Uma empresa criou um aplicativo web de emissão de bilhetes on-line na AWS. O aplicativo é 
hospedado no AWS App Runner e usa imagens armazenadas em um repositório do Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR). O aplicativo armazena dados em um cluster do Amazon Aurora 
MySQL DB. A empresa configurou um nome de domínio no Amazon Route 53. 
 
A empresa precisa implantar o aplicativo em duas Regiões AWS em uma configuração ativa-ativa. 
 
Qual combinação de etapas atenderá a esses requisitos com a MENOR alteração na arquitetura? 
(Selecione TRÊS respostas.) 
 

A) Com relação às imagens do ECR, configurar a Cross-Region Replication para a segunda região. 

B) Criar um endpoint de VPC do repositório do ECR na segunda região. 

C) Editar a configuração do App Runner adicionando um segundo destino de implantação à segunda região. 

D) Implantar o App Runner na segunda região. Configurar o roteamento baseado em latência do Route 53. 

E) Alterar o banco de dados usando as tabelas globais do Amazon DynamoDB nas duas regiões desejadas. 

F) Usar um banco de dados global do Aurora com o encaminhamento de gravação habilitado na segunda 

região. 
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10) Uma empresa implantou um aplicativo web multicamadas na nuvem AWS. O aplicativo consiste nas 
seguintes camadas: 
 

• Uma camada da web baseada em Windows hospedada em instâncias do Amazon EC2 com 

endereços de IP elásticos 

• Uma camada de aplicativo baseada em Linux hospedada em instâncias do EC2 executadas por 

trás de um Application Load Balancer (ALB) que usa roteamento baseado em caminho 

• Um banco de dados MySQL executado em uma instância do EC2 do Linux 

 
Todas as instâncias do EC2 estão usando CPUs x86 baseadas em Intel. Um arquiteto de soluções precisa 
modernizar a infraestrutura para obter um melhor desempenho. A solução deve minimizar a sobrecarga 
operacional do aplicativo. 
 
Qual combinação de ações o arquiteto de soluções deve executar para atender a esses requisitos? 
(Selecione DUAS respostas.) 
 

A) Executar o banco de dados MySQL em várias instâncias do EC2. 

B) Colocar as instâncias da camada da web atrás de um ALB. 

C) Migrar o banco de dados MySQL para o Amazon Aurora Serverless. 

D) Migrar todos os tipos de instância do EC2 para o Graviton2. 

E) Substituir o ALB das instâncias da camada do aplicativo por um balanceador de carga gerenciado pela 

empresa. 
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Respostas 
 
1) C: os alarmes de faturamento fornecerão à empresa alertas sobre gastos excessivos sem tirar o controle de 
nenhum dos grupos empresariais. As opções A e B estão incorretas porque cada grupo empresarial deseja 
manter o controle de sua conta. Essas opções não impediriam o lançamento de um grande número de 
instâncias. A opção D é um processo manual que não fornece alertas imediatos sobre gastos excessivos. 
 
2) D: o AWS CloudFormation StackSets pode implantar a função do IAM em várias contas com uma única 
operação. A opção A está incorreta porque as credenciais fornecidas pelo AWS Single Sign-On (AWS SSO) são 
temporárias. O aplicativo perderia as permissões e precisaria fazer login novamente. A opção B concederia 
acesso apenas à conta de gerenciamento. A opção C está incorreta porque quando uma conta entra em uma 
organização, ela não recebe permissões para acessar as outras contas na organização. 
 
3) D, E: o compartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS) é um recurso de segurança do navegador 
que restringe as solicitações HTTP iniciadas de scripts executados no navegador. Normalmente, o CORS é 
necessário para criar aplicativos web que acessem APIs hospedadas em um domínio ou origem diferente. Você 
pode habilitar o CORS para permitir solicitações à sua API de um aplicativo web hospedado em um domínio 
diferente. Por exemplo, se sua API estiver hospedada em https://[api_id].execute-api.[region].amazonaws.com/ e 
você quiser chamar sua API de um aplicativo web hospedado em [bucketname].s3.website-[region], sua API 
deverá ser compatível com o CORS. A opção E é necessária para que o formulário HTML seja veiculado usando 
um endpoint do site.  
 
A opção A está incorreta porque o cabeçalho do CORS deve ser configurado para ser retornado pela resposta 
dinâmica do endpoint da API. A configuração do CORS para o bucket do S3 não ajuda. A opção B está incorreta 
porque não há vantagem em veicular uma página estática da web em um servidor web executado no Amazon 
EC2 em vez de em um bucket do S3. A opção C está incorreta porque o API Gateway tem uma cota padrão de 
10.000 solicitações por segundo para cada Região AWS. Se necessário, você pode aumentar essa cota. 
 
4) A: o Amazon API Gateway retornará intermitentemente erros de código de status HTTP 502 (gateway inválido) 
se a função do AWS Lambda exceder sua cota de simultaneidade. A opção B está incorreta porque, nesse caso, 
o API Gateway retornaria um erro 429 de código de status para muitas solicitações. A opção C está incorreta 
porque os erros ocorrem durante as chamadas para o endpoint da API do API Gateway, não durante o processo 
de autenticação. A opção D está incorreta porque dados obsoletos não causariam um erro de gateway inválido. 
 
5) C: o AWS Systems Manager Run Command não exige que as portas de entrada estejam abertas. O Run 
Command funciona inteiramente por meio do HTTPS de saída, que é aberto por padrão para security groups. As 
opções A e B estão incorretas porque os requisitos indicam que a única porta de entrada que deve estar aberta é 
a 443. A opção D está incorreta porque o AWS Trusted Advisor não executa essa função de gerenciamento. 
 
6) D: a resposta correta segue as diretrizes padrão para conceder acesso entre duas contas controladas por 
você. A opção A não atende aos requisitos porque requer dois conjuntos de credenciais para os operadores.  
A opção B está incorreta porque você não pode adicionar um usuário do IAM a um grupo do IAM em uma conta 
diferente. A opção C está incorreta porque uma função não pode conceder acesso a recursos em outra conta.  
A função compartilhada deve estar na mesma conta com os recursos gerenciados pela função compartilhada. 
 
  

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/http-api-cors.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#api-gateway-limits
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/limits.html#api-gateway-limits
https://aws.amazon.com/blogs/compute/investigating-spikes-in-aws-lambda-function-concurrency/
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/api-reference/handling-errors/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ec2-run-command.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_aws-accounts.html
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7) B, D: a quantidade média de computação para resolver os casos atípicos a cada hora é de 300 segundos (10 
eventos por 30 segundos cada). A opção B está correta porque, com o AWS Lambda, você paga apenas pela 
pequena quantidade de tempo de computação necessária para processar os valores atípicos. Embora as opções 
A e E reduzam os custos, ambas envolvem o pagamento de uma ou mais instâncias do Amazon EC2 que 
ficariam sem uso por 3.300 segundos a cada hora. As opções C e D reduzem os custos de horas de shard do 
stream de dados do Kinesis. No entanto, a opção C está incorreta porque a quantidade de dados excederia a 
cota de 1 MB/s de um único shard. 
 
8) B, D: na opção B, o uso de uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) dissociará o aplicativo 
principal das chamadas para o afiliado. Essa alteração protegerá o aplicativo principal da capacidade reduzida do 
afiliado. Além disso, solicitações com falha podem retornar automaticamente para a fila. Na opção D, um número 
reduzido de invocações simultâneas impedirá que o aplicativo do afiliado fique sobrecarregado.  
 
Embora a opção A reduza a carga nas instâncias do Amazon EC2, essa solução não reduzirá o número de 
solicitações para o aplicativo do afiliado. Embora a opção C permita que a função do AWS Lambda aguarde mais 
tempo para que a chamada externa retorne, essa solução não reduzirá a carga no aplicativo de afiliado 
sobrecarregado. A opção E está incorreta porque um aumento na memória não afetará a interação entre a 
função do Lambda e o sistema de rastreamento de afiliados. 
 
9) A, D, F: o AWS App Runner é um serviço totalmente gerenciado que os desenvolvedores podem usar para 
implantar rapidamente aplicativos web em contêineres com imagens armazenadas em um repositório do Amazon 
Elastic Container Registry (Amazon ECR). A opção A está correta porque a Cross-Region Replication faz uma 
cópia do repositório em uma segunda Região AWS. A opção D está correta porque você pode usar o Route 53 
para hospedar o nome de domínio personalizado e rotear o tráfego para recursos em várias Regiões AWS. 
 A opção F está correta porque os Amazon Aurora Global Databases se estendem por várias regiões e são 
projetados para aplicativos distribuídos globalmente. 
 
A opção B está incorreta porque um endpoint de VPC não fornecerá acesso a uma imagem armazenada em uma 
região diferente. Na opção C, essa configuração não existe no App Runner. Embora a opção E funcione,  
a introdução do Amazon DynamoDB exigiria mais alterações na arquitetura do que o uso de um banco de dados 
global do Aurora. A pergunta pede a menor alteração na arquitetura. 
 
10) B, C: na opção B, ao colocar a camada da web atrás de um Application Load Balancer (ALB), você pode 
melhorar a disponibilidade e a escalabilidade da camada da web. O ALB serve como o único ponto de contato 
para clientes e distribui o tráfego de entrada de aplicativos para as instâncias do Amazon EC2. A opção C está 
correta porque o Amazon Aurora Serverless oferece alto desempenho e alta disponibilidade com complexidade 
operacional reduzida. 
 
A opção A está incorreta porque instâncias adicionais do EC2 não minimizarão a sobrecarga operacional. Um 
serviço gerenciado seria uma opção melhor. A opção D está incorreta porque o aplicativo inclui instâncias do 
Windows que não estão disponíveis para o Graviton2. A opção E está incorreta porque um balanceador de carga 
gerenciado pela empresa não minimizará a sobrecarga operacional. 
 
 

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sqs.html
https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/service-sizes-and-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws/app-runner-from-code-to-scalable-secure-web-apps/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/replication.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-options-in-the-cloud.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-global-database-write-forwarding.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html
https://aws.amazon.com/rds/aurora/serverless/

