
 
 AWS Certified Security – Specialty (SCS-C01) 

Exemplos de perguntas do exame 
 

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados | aws.amazon.com       
                                                                                                                                                                       1 | P á g i n a  

1) Uma política corporativa de segurança na nuvem afirma que a comunicação entre a VPC da empresa e 
o KMS deve ocorrer inteiramente dentro da rede da AWS e não usar endpoints de serviço público. 

 
Qual combinação das seguintes ações atende MELHOR a esse requisito? (Selecione DUAS.) 

 
A) Adicionar a condição aws:sourceVpce à política de chaves do AWS KMS que faz referência ao ID do 

VPC endpoint da empresa. 
B) Remover o Internet gateway da VPC e adicionar um virtual private gateway à VPC para evitar 

conectividade direta com a Internet pública. 
C) Criar um VPC endpoint para o AWS KMS com o DNS privado habilitado. 
D) Usar o recurso de importação de chaves do KMS para transferir com segurança a chave do AWS KMS 

por uma VPN. 
E) Adicionar a seguinte condição à política de chaves do AWS KMS: “aws:SourceIp”: 

“10.0.0.0/16”. 

 
2) Uma equipe de aplicação está projetando uma solução com duas aplicações. A equipe de segurança 
quer que os logs das aplicações sejam capturados em dois locais diferentes, pois uma das aplicações 
produz logs com dados sigilosos. 

 
Qual solução atende aos requisitos com o MENOR risco e esforço? 

 
A) Usar o Amazon CloudWatch Logs para capturar todos os logs, gravar uma função do AWS Lambda que 

analisa o arquivo de log e mover dados sigilosos para um log diferente. 
B) Usar o Amazon CloudWatch Logs com dois grupos de logs, um para cada aplicação, e usar uma política 

do AWS IAM para controlar o acesso aos grupos de logs, conforme necessário. 
C) Agregar logs em um arquivo, usar o Amazon CloudWatch Logs e, depois, projetar dois filtros de métrica 

do CloudWatch para filtrar dados sigilosos dos logs. 
D) Adicionar lógica à aplicação que salva logs de dados sigilosos no armazenamento local das instâncias 

do Amazon EC2 e gravar um script em batch que faça login nas instâncias Amazon EC2 e mova logs 
sigilosos para um local seguro. 
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3) Um engenheiro de segurança deve configurar regras de grupo de segurança para uma aplicação de 
três camadas: 

 

 Camada de apresentação: acessada por usuários pela Web, protegida pelo grupo de segurança 
presentation-sg 

 Camada de lógica: API RESTful acessada pela camada de apresentação por meio de HTTPS, 
protegida pelo grupo de segurança logic-sg 

 Camada de dados: banco de dados SQL Server acessado pela porta 1433 na camada de lógica, 
protegido pelo grupo de segurança data-sg 

 
Qual combinação das seguintes regras de grupo de segurança permitirá que a aplicação seja segura e 
funcional? (Selecione TRÊS.) 
 

A) presentation-sg: permitir as portas 80 e 443 de 0.0.0.0/0 
B) data-sg: permitir a porta 1433 de presentation-sg 

C) data-sg: permitir a porta 1433 de logic-sg 

D) presentation-sg: permitir a porta 1433 de data-sg 

E) logic-sg: permitir a porta 443 de presentation-sg 

F) logic-sg: permitir a porta 443 de 0.0.0.0/0 

 
4) Um engenheiro de segurança está trabalhando com uma equipe de produtos na construção de uma 
aplicação Web na AWS. A aplicação usa o Amazon S3 para hospedar o conteúdo estático, o Amazon API 
Gateway para fornecer serviços RESTful e o Amazon DynamoDB como datastore de backend. Os 
usuários já existem em um diretório exposto por meio de um provedor de identidades SAML. 
 
Qual combinação das seguintes ações o engenheiro deve realizar para permitir que os usuários sejam 
autenticados na aplicação Web e chamem APIs? (Selecione TRÊS). 
 

A) Criar um serviço de autorização personalizado usando o AWS Lambda. 
B) Configurar um provedor de identidade SAML no Amazon Cognito a fim de mapear atributos para os 

atributos do grupo de usuários do Amazon Cognito. 
C) Configurar o provedor de identidades SAML para adicionar o grupo de usuários do Amazon Cognito 

como uma parte confiável. 
D) Configurar um grupo de identidades do Amazon Cognito para se integrar aos provedores de login social. 
E) Atualizar o DynamoDB para armazenar os endereços de e-mail e as senhas do usuário. 
F) Atualizar o API Gateway para usar um autorizador do grupo de usuários do Amazon Cognito. 
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5) Uma empresa hospeda uma aplicação Web na AWS e usa um bucket do Amazon S3 para armazenar 
imagens. Os usuários devem ter a capacidade de ler objetos no bucket. Um engenheiro de segurança 
escreveu a seguinte política de bucket para conceder acesso público de leitura: 

 
 { 
  “ID”:”Policy1502987489630”, 
  “Version”:“2012-10-17”, 
  “Statement”:[ 
   { 
    “Sid”:“Stmt1502987487640”, 
    “Action”:[ 
     “s3:GetObject”, 
     “s3:GetObjectVersion” 
    ], 
    “Effect”:“Allow”, 
    “Resource”:“arn:aws:s3:::appbucket”, 
    ”Principal”:“*” 
   } 
  ] 
 } 

 
Ao tentar ler um objeto, no entanto, o engenheiro recebe o erro: “A ação não se aplica a nenhum recurso 
na declaração”. 
 
O que ele deve fazer para corrigir o erro?  

 
A) Alterar as permissões do IAM aplicando permissões PutBucketPolicy.  
B) Verificar se a política tem o mesmo nome que o nome do bucket. Caso contrário, ele deverá fazer isso. 
C) Alterar a seção resource para “arn:aws:s3:::appbucket/*”.  

D) Adicionar uma ação s3:ListBucket.  

 
6) Uma empresa decide colocar hosts de banco de dados em sua própria VPC e configurar o peering de 
VPC para diferentes VPCs que contêm a aplicação e os níveis da Web. Os servidores de aplicações não 
conseguem se conectar ao banco de dados.  

 
Quais etapas de solução de problemas de rede devem ser realizadas para resolver o problema? 
(Selecione DUAS.) 
 

A) Verificar se os servidores de aplicações estão em uma sub-rede privada ou pública.  
B) Verificar nas tabelas de rotas das sub-redes do servidor de aplicações se há rotas para a conexão de 

peering de VPC. 
C) Verificar nas NACLs das sub-redes do banco de dados se há regras que permitem o tráfego da Internet. 
D) Verificar nos grupos de segurança do banco de dados se há regras que permitem o tráfego dos 

servidores de aplicações. 
E) Verificar se a VPC do banco de dados tem um Internet gateway. 
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7) Ao testar uma nova função do AWS Lambda que recupera itens de uma tabela do Amazon DynamoDB, 
o engenheiro de segurança percebe que a função não estava registrando nenhum dado no Amazon 
CloudWatch Logs. 
  
A seguinte política foi atribuída à função assumida pela função do Lambda: 

 
 { 
  “Version”: “2012-10-17”, 
  “Statement”: [ 
   { 
    “Sid”: “Dynamo-1234567”, 
    ”Action”: [ 
     “dynamodb:GetItem” 
    ], 
    “Effect”: “Allow”, 
    “Resource”: “*” 
   } 
 } 

 

Qual adição à política de menor privilégio permitiria que essa função registrasse corretamente? 
 
A) { 

 “Sid”: “Logging-12345”, 
 “Resource”: “*”, 
 ”Action”: [ 
  “logs:*” 
 ], 
 “Effect”: “Allow” 
} 

B) { 
 “Sid”: “Logging-12345”, 
 “Resource”: “*”, 
 ”Action”: [ 
  “logs:CreateLogStream” 
 ], 
 “Effect”: “Allow” 
} 

C) { 
 “Sid”: “Logging-12345”, 
 “Resource”: “*”, 
 ”Action”: [ 
  “logs:CreateLogGroup”, 
  “logs:CreateLogStream”, 
  “logs:PutLogEvents” 
 ], 
 “Effect”: “Allow” 
} 
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D) { 
 “Sid”: “Logging-12345”, 
 “Resource”: “*”,  
 ”Action”: [  
  “logs:CreateLogGroup”, 
  “logs:CreateLogStream”,  
  “logs:DeleteLogGroup”,  
  “logs:DeleteLogStream”, 
  “logs:getLogEvents”, 
  “logs:PutLogEvents”  
 ],  
 “Effect”: “Allow”  
} 

 
8) Uma empresa está criando um data lake no Amazon S3. Os dados consistem em milhões de arquivos 
pequenos que contêm informações sigilosas. A equipe de segurança tem os seguintes requisitos para a 
arquitetura: 

 

 Os dados devem ser criptografados em trânsito. 

 Os dados devem ser criptografados em repouso. 
 O bucket deve ser privado, mas se acidentalmente ele for tornado público, os dados deverão 

permanecer sigilosos. 
 
Qual combinação de etapas atenderia aos requisitos? (Selecione DUAS.) 
 

A) Habilitar a criptografia AES-256 usando a criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia 
gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) no bucket do S3. 

B) Habilitar a criptografia padrão usando a criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo 
AWS KMS (SSE-KMS) no bucket do S3. 

C) Adicionar uma política de bucket que inclua uma negação se uma solicitação PutObject não 

incluir aws:SecureTransport. 

D) Adicionar uma política de bucket com aws:SourceIp para permitir uploads e downloads somente da 

intranet corporativa. 
E) Permitir que o Amazon Macie monitore e aja diante das alterações no bucket S3 do data lake. 
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9) Um engenheiro de segurança deve garantir que todas as chamadas de API sejam coletadas em todas 
as contas da empresa, sejam preservadas on-line e estejam instantaneamente disponíveis para análise 
por 90 dias. Por motivos de compliance, esses dados devem ser restauráveis por sete anos. 
 
Quais etapas devem ser realizadas para atender às necessidades de retenção de forma escalável e 
econômica? 

 
A) Habilitar o log do AWS CloudTrail em todas as contas em um bucket centralizado do Amazon S3 com 

versionamento habilitado. Definir uma política de ciclo de vida para mover diariamente os dados para o 
Amazon Glacier e fazer com que eles expirem após 90 dias.  

B) Habilitar o log do AWS CloudTrail em todas as contas nos buckets do S3. Definir uma política de ciclo de 
vida para fazer com que os dados expirem em cada bucket após sete anos. 

C) Habilitar o registro do AWS CloudTrail em todas as contas para o Amazon Glacier. Definir uma política 
de ciclo de vida para fazer com que os dados expirem após sete anos. 

D) Habilitar o log do AWS CloudTrail em todas as contas em um bucket centralizado do Amazon S3. Definir 
uma política de ciclo de vida para mover os dados para o Amazon Glacier após 90 dias e fazer com que 
eles expirem após sete anos. 

 
10) Um engenheiro de segurança foi informado que a chave de acesso de um usuário foi encontrada no 
GitHub. O engenheiro deve garantir que essa chave de acesso não possa mais ser usada e deve avaliar 
se ela foi usada para realizar atividades não autorizadas.  
 
Quais etapas devem ser realizadas para executar essas tarefas? 

 
A) Revisar as permissões do IAM do usuário e excluir os recursos não reconhecidos ou não autorizados.  
B) Excluir o usuário, revisar o Amazon CloudWatch Logs em todas as regiões e denunciar o abuso. 
C) Excluir ou alternar a chave do usuário, revisar os logs do AWS CloudTrail em todas as regiões e excluir 

os recursos não reconhecidos ou não autorizados. 
D) Instruir o usuário a remover a chave do envio do GitHub, alternar as chaves e reimplantar todas as 

instâncias que foram executadas. 
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Respostas 
 
1) A, C: uma política do IAM pode negar acesso ao AWS KMS, exceto por meio do VPC endpoint com a 
declaração de condição a seguir. 
 
  “Condition”: { 
   “StringNotEquals”: { 
    “aws:sourceVpce”: “vpce-0295a3caf8414c94a” 
   } 
  } 
 
Se você selecionar a opção “Enable Private DNS Name” (Habilitar nome DNS privado), o nome de host do DNS 
padrão do AWS KMS (https://kms.<region>.amazonaws.com) será resolvido como o VPC endpoint. 

 
2) B: o log de cada aplicação pode ser configurado para enviar o log a um grupo de logs específico do Amazon 
CloudWatch Logs. 
 
3) A, C, E: em uma arquitetura de n camadas, o grupo de segurança de cada camada permite o tráfego do 
security group enviando somente tráfego. A camada de apresentação abre o tráfego para HTTP e HTTPS pela 
Internet. Como os grupos de segurança são stateful, são necessárias somente regras de entrada. 
 
4) B, C, F: quando o Amazon Cognito recebe uma declaração SAML, ele precisa conseguir mapear atributos 
SAML para atributos do grupo de usuários. Ao configurar o Amazon Cognito para receber declarações SAML de 
um provedor de identidades, você precisa garantir que ele esteja configurado para ter o Amazon Cognito como 
uma parte confiável. O Amazon API Gateway precisará entender a autorização passada pelo Amazon Cognito, 
que é uma etapa de configuração. 

 
5) C: a seção resource deve corresponder ao tipo de operação. Altere o ARN para incluir /* no final, pois é uma 
operação de objeto. https://aws.amazon.com/blogs/security/writing-iam-policies-how-to-grant-access-to-an-
amazon-s3-bucket/. 

 
6) B, D: você deve configurar as tabelas de rotas em cada VPC para rotearem entre si por meio da conexão de 
peering. Também é necessário adicionar regras ao grupo de segurança para que os bancos de dados aceitem 
solicitações do grupo de segurança do servidor de aplicações na outra VPC.  

 
7) C: as permissões básicas do Lambda necessárias para fazer login no Amazon CloudWatch Logs incluem 
CreateLogGroup,CreateLogStream e PutLogEvents.   

 
8) B, C: a criptografia de bucket usando o KMS protegerá ambos caso os discos sejam roubados, bem como se o 
bucket se tornar público. Isso ocorre porque a chave do AWS KMS precisaria ter privilégios concedidos a ela 
para usuários fora da AWS. O HTTPS protegerá os dados em trânsito. 

 
9) D: atende a todos os requisitos e é econômico usando políticas de ciclo de vida para fazer a transição ao 
Amazon Glacier. 

 
10) C: remove chaves e faz a auditoria do ambiente em busca de atividades mal-intencionadas.   


