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Introdução 
O exame AWS Certified Security – Specialty (SCS-C01) destina-se a pessoas que desempenham uma 
função de segurança. O exame valida a capacidade de um candidato demonstrar, de forma eficaz, 
conhecimento sobre como proteger a plataforma da AWS. 

O exame também comprova que um candidato tem: 

 Compreensão das classificações de dados especializadas e dos mecanismos de proteção de dados 
da AWS 

 Compreensão dos métodos de criptografia de dados e dos mecanismos da AWS para implementá-
los 

 Compreensão de protocolos seguros da Internet e dos mecanismos da AWS para implementá-los 

 Conhecimento prático dos produtos e recursos de segurança da AWS para fornecer um ambiente 
de produção seguro 

 Competência de dois anos ou mais de experiência em implantação de produção no uso dos 
produtos e recursos de segurança da AWS 

 A capacidade de tomar decisões considerando as vantagens e desvantagens em relação ao custo, 
à segurança e à complexidade da implantação para atender a um conjunto de requisitos de 
aplicação 

 Um entendimento das operações e riscos de segurança 

Descrição do candidato 
O candidato deve ter cinco anos de experiência em segurança de TI, design e implementação de 
soluções de segurança. Além disso, o candidato deve ter dois ou mais anos de experiência prática na 
proteção de workloads da AWS. 

Conhecimento recomendado da AWS 

O candidato deve demonstrar conhecimento sobre: 

 O modelo de responsabilidade compartilhada da AWS e sua aplicação 

 Controles de segurança para workloads na AWS 

 Estratégias de registro em log e monitoramento 

 Modelos de ameaça à segurança da nuvem 

 Gerenciamento de patches e automação de segurança 

 Formas de aprimorar os serviços de segurança da AWS com ferramentas e serviços de terceiros 

 Controles de recuperação de desastres, incluindo BCP e backups 

 Criptografia 

 Controle de acesso 

 Retenção de dados 

O que é considerado fora do escopo do candidato? 

Veja a seguir uma lista (não completa) de tarefas de trabalho relacionadas as quais não se espera que o 
candidato seja capaz de executar. Estes itens são considerados fora do escopo do exame: 
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 Criar ou escrever configurações 

 Implementar (SysOps) 

 Demonstrar o desenvolvimento de scripts em uma linguagem específica (por exemplo, Perl ou Java) 
 

Para obter uma lista detalhada de ferramentas e tecnologias específicas que podem ser abordadas no 
exame, bem como listas de produtos da AWS que estão dentro e fora do escopo, consulte o Apêndice. 

Conteúdo do exame 

Tipos de resposta 

Existem dois tipos de perguntas no exame:  

 Múltipla escolha: tem uma resposta correta e três respostas incorretas (distratores) 

 Resposta múltipla: tem duas ou mais respostas corretas dentre cinco ou mais opções de 
resposta 

Selecione uma ou mais respostas que completem melhor a afirmação ou respondam à pergunta. 
Distratores, ou respostas incorretas, são opções de resposta que um candidato com habilidades ou 
conhecimentos incompletos pode escolher. Geralmente, os distratores são respostas plausíveis que 
correspondem à área de conteúdo. 

As perguntas não respondidas são pontuadas como incorretas; não há penalidade por tentar adivinhar. 
O exame inclui 50 perguntas que afetarão sua pontuação. 

Conteúdo não pontuado 

O exame inclui 15 perguntas não pontuadas que não afetam sua pontuação. A AWS coleta informações 
sobre a performance do candidato nas perguntas não pontuadas a fim de avaliá-las para uso futuro 
como perguntas pontuadas. As perguntas não pontuadas não são identificadas no exame.  

Resultados do exame 

O AWS Certified Security – Specialty (SCS-C01) é um exame que resulta em aprovação ou reprovação. 
O exame é pontuado de acordo com um padrão mínimo estabelecido por profissionais da AWS que 
seguem as práticas recomendadas e as diretrizes do setor de certificação.  

Os resultados do exame são fornecidos como uma pontuação em escala de 100 a 1.000. A pontuação 
mínima de aprovação é de 750. A pontuação mostra como foi sua performance no exame como um todo 
e se você obteve aprovação ou não. Os modelos de pontuação em escala ajudam a correlacionar as 
pontuações em várias formas de exame que podem ter níveis de dificuldade ligeiramente diferentes.  

O relatório de pontuação pode conter uma tabela de classificação de sua performance em cada nível de 
seção. Essas informações destinam-se a fornecer feedback geral sobre sua performance no exame. O 
exame usa um modelo de pontuação compensatória, o que significa que não é necessário obter uma 
pontuação de aprovação em cada seção. Você precisa passar apenas no exame geral.  

Cada seção do exame tem um peso específico, portanto algumas seções têm mais perguntas do que 
outras. A tabela contém informações gerais que destacam seus pontos fortes e fracos. Tenha cuidado ao 
interpretar o feedback no nível da seção. Os candidatos que passarem no exame não receberão essas 
informações adicionais.  
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Descrição do conteúdo 

Este guia de exame inclui os pesos, os domínios do teste e os objetivos do exame. Não é uma lista 
abrangente do conteúdo do exame. No entanto, disponibilizamos um contexto adicional para cada um 
dos objetivos visando ajudar a orientar sua preparação para o exame. A tabela a seguir lista os principais 
domínios de conteúdo e seus pesos. A tabela precede a descrição completa do conteúdo do exame, que 
inclui o contexto adicional. A porcentagem de cada domínio representa apenas o conteúdo pontuado. 

Domínio % do exame 

Domínio 1: Resposta a incidentes 12% 

Domínio 2: Registro em log e monitoramento 20% 

Domínio 3: Segurança de infraestrutura 26% 

Domínio 4: Gerenciamento de identidade e acesso 20% 

Domínio 5: Proteção de dados 22% 

TOTAL 100% 

 

Domínio 1: Resposta a incidentes 

1.1 Com base em um aviso de abuso da AWS, avaliar a instância com suspeita de estar 
comprometida ou as chaves de acesso expostas. 

 Com base em um relatório de abuso da AWS sobre uma instância do EC2, isolar a instância 
com segurança como parte de uma investigação forense. 

 Analisar logs relevantes a uma instância relatada para verificar uma violação e coletar dados 
relevantes. 

 Capturar um despejo de memória de uma instância suspeita para uma análise posterior mais 
detalhada ou por motivos de conformidade legal. 

1.2 Verificar se o plano de resposta a incidentes inclui produtos relevantes da AWS. 

 Determinar se as alterações na configuração de segurança da lista de referência foram feitas. 

 Determinar se a lista omite serviços, processos ou procedimentos que facilitam a Resposta a 
Incidentes. 

 Recomendar serviços, processos e procedimentos para corrigir lacunas. 

1.3 Avaliar a configuração de alertas automatizados e executar possíveis correções de incidentes 
relacionados à segurança e problemas emergentes. 

 Automatizar a avaliação da conformidade com as regras para recursos 
novos/alterados/removidos. 

 Aplicar alertas baseados em regras para configurações incorretas comuns de infraestrutura. 

 Analisar incidentes de segurança anteriores e recomendar melhorias nos sistemas existentes. 

Domínio 2: Registro em log e monitoramento 

2.1 Projetar e implementar monitoramento e alertas de segurança. 

 Analisar a arquitetura e identificar os requisitos e as fontes de monitoramento para acompanhar 
estatísticas. 

 Analisar a arquitetura para determinar quais produtos da AWS podem ser usados visando 
automatizar o monitoramento e os alertas. 
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 Analisar os requisitos para o monitoramento de aplicações personalizadas e determinar como 
isso pode ser alcançado. 

 Configurar ferramentas/scripts automatizados para realizar auditorias regulares. 

2.2 Solucionar problemas de monitoramento e alertas de segurança. 

 Com base na ocorrência de um evento conhecido sem o alerta esperado, analisar a 
funcionalidade e a configuração do serviço e corrigir o problema. 

 Com base na ocorrência de um evento conhecido sem o alerta esperado, analisar as 
permissões e corrigir o problema. 

 Analisar a configuração e corrigir o problema de uma aplicação personalizada que não esteja 
relatando suas estatísticas. 

 Revisar as trilhas de auditoria da atividade do sistema e do usuário. 

2.3 Projetar e implementar uma solução de registro em log. 

 Analisar a arquitetura e identificar requisitos e fontes de registro para a ingestão de logs. 

 Analisar os requisitos e implementar o armazenamento de logs durável e seguro de acordo com 
as práticas recomendadas da AWS. 

 Analisar a arquitetura a fim de determinar quais produtos da AWS podem ser usados para 
automatizar a ingestão e a análise de logs. 

2.4 Resolver problemas de soluções de registro em log. 

 Com base na ausência de logs, determinar a configuração incorreta e definir as etapas de 
correção. 

 Analisar as permissões de acesso ao log para determinar a configuração incorreta e definir 
etapas de correção. 

 Com base nos requisitos da política de segurança, determinar o nível, o tipo e as fontes de log 
corretos. 

Domínio 3: Segurança de infraestrutura 

3.1 Projetar a segurança de borda na AWS. 

 Para determinada workload, avaliar e limitar a superfície de ataque. 

 Reduzir o impacto (por exemplo, distribuindo aplicações em contas e regiões). 

 Escolher serviços de borda apropriados da AWS e/ou de terceiros, como o WAF, o CloudFront 
e o Route 53, para proteger contra DDoS ou filtrar ataques no nível da aplicação. 

 Com base em um conjunto de requisitos de proteção de borda para uma aplicação, avaliar os 
mecanismos de prevenção e detecção de invasões, a fim de alcançar conformidade, e 
recomendar as alterações necessárias. 

 Testar as regras do WAF para garantir que elas bloqueiem o tráfego mal-intencionado. 

3.2 Projetar e implementar uma infraestrutura de rede segura.  

 Desativar todas as portas e protocolos de rede desnecessários. 

 Com base em um conjunto de requisitos de proteção de borda, avaliar os grupos de segurança 
e as NACLs de uma aplicação, a fim de alcançar conformidade, e recomendar as alterações 
necessárias. 

 Com base nos requisitos de segurança, decidir sobre a segmentação de rede (por exemplo, 
grupos de segurança e NACLs) que permitem o acesso mínimo de entrada/saída necessário. 

 Determinar o caso de uso para a VPN ou o Direct Connect. 

 Determinar o caso de uso para habilitar o VPC Flow Logs. 

 Com base em uma descrição da infraestrutura de rede de uma VPC, analisar o uso de sub-
redes e gateways para garantir uma operação segura. 
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3.3 Solucionar problemas de uma infraestrutura de rede segura. 

 Determinar onde o fluxo de tráfego de rede está sendo negado. 

 Com base em uma configuração, confirmar que grupos de segurança e NACLs foram 
implementados corretamente. 

3.4 Projetar e implementar segurança baseada em host. 

 Com base nos requisitos de segurança, instalar e configurar proteções baseadas em host, 
incluindo o Inspector e o SSM. 

 Decidir quando usar o firewall baseado em host, como iptables. 

 Recomendar métodos para reforço e monitoramento do host. 

Domínio 4: Gerenciamento de identidade e acesso 

4.1 Projetar e implementar um sistema escalável de autorização e autenticação para acessar os 
recursos da AWS.  

 Com base na descrição de uma workload, analisar a configuração de controle de acesso para 
produtos da AWS e fazer recomendações que reduzam o risco. 

 Com base na descrição de como uma organização gerencia suas contas da AWS, verificar a 
segurança do usuário raiz. 

 Com base nos requisitos de compatibilidade da organização, determinar quando aplicar 
políticas de usuários e de recursos. 

 Determinar quando federar um diretório de serviços para o IAM na política de uma organização. 

 Criar um modelo de autorização escalável que inclua usuários, grupos, funções e políticas. 

 Identificar e restringir usuários individuais de dados e recursos da AWS. 

 Revisar as políticas para estabelecer que usuários/sistemas sejam impedidos de desempenhar 
funções acima de sua responsabilidade, além de impor a separação adequada de deveres. 

4.2 Solucionar problemas de um sistema de autorização e autenticação para acessar recursos da 
AWS. 

 Investigar a incapacidade de um usuário acessar o conteúdo do bucket do S3. 

 Investigar a incapacidade de um usuário mudar de função para uma conta diferente. 

 Investigar a incapacidade de uma instância do Amazon EC2 de acessar determinado recurso da 
AWS. 

Domínio 5: Proteção de dados 

5.1 Projetar e implementar o gerenciamento e o uso de chaves. 

 Analisar um cenário para determinar uma solução de gerenciamento de chaves apropriada. 

 Com base em um conjunto de requisitos de proteção de dados, avaliar o uso de chaves e 
recomendar as alterações necessárias. 

 Determinar e controlar o impacto de um evento de comprometimento de chave e desenvolver 
uma solução para contê-lo. 

5.2 Solucionar problemas de gerenciamento de chaves. 

 Detalhar a diferença entre uma concessão de chave do KMS e a política do IAM. 

 Deduzir a precedência considerando diferentes políticas conflitantes para determinada chave. 

 Determinar quando e como revogar permissões para um usuário ou serviço em caso de 
comprometimento. 

5.3 Projetar e implementar uma solução de criptografia dos dados em repouso e em trânsito. 

 Com base em um conjunto de requisitos de proteção de dados, avaliar a segurança dos dados 
em repouso em uma workload e recomendar as alterações necessárias. 

 Verificar a política em uma chave de forma que ela só possa ser usada por produtos específicos 
da AWS. 
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 Distinguir o estado de compatibilidade dos dados por meio de classificações de dados 
baseadas em tags e automatizar a correção. 

 Avaliar várias técnicas de criptografia de transporte e escolher o método apropriado (por 
exemplo, TLS, IPsec, criptografia do KMS no lado do cliente). 
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Apêndice 

Quais são as principais ferramentas, tecnologias e conceitos que podem ser 
abordados no exame? 

Veja a seguir uma lista (não completa) de ferramentas e tecnologias que podem aparecer no exame. 
Essa lista está sujeita a alterações e é fornecida para ajudar a entender o escopo geral de serviços, 
recursos ou tecnologias no exame. As ferramentas e tecnologias gerais dessa lista não aparecem em 
nenhuma ordem específica. Os produtos da AWS são agrupados de acordo com suas funções principais. 
Embora algumas dessas tecnologias provavelmente sejam abordadas mais do que outras no exame, a 
ordem e colocação delas na lista não são indicativos de importância nem de peso relativo: 

 AWS CLI 

 AWS SDK  

 Console de Gerenciamento da AWS 

 Ferramentas de análise de rede (capturas de pacotes e de fluxos)  

 SSH/RDP 

 Signature versão 4 

 TLS 

 Gerenciamento de certificados  

 Infraestrutura como código (IaC) 

Recursos e produtos da AWS 

Nota: a segurança afeta todos os produtos da AWS. Muitos serviços não aparecem nessa lista porque o 
serviço geral está fora do escopo, mas os aspectos de segurança do serviço estão no escopo. Por 
exemplo, um candidato ao exame não seria questionado sobre as etapas para configurar a replicação de 
um bucket do S3, mas pode ser questionado sobre a configuração de uma política de bucket do S3. 

Gerenciamento e governança: 

 AWS Audit Manager 

 AWS CloudTrail 

 Amazon CloudWatch 

 AWS Config 

 AWS Organizations 

 AWS Systems Manager 

 AWS Trusted Advisor 

Redes e entrega de conteúdo: 

 Amazon Detective 

 AWS Firewall Manager 

 AWS Network Firewall 

 AWS Security Hub 

 AWS Shield 

 Amazon VPC 
o Endpoints da VPC 
o ACLs da rede 
o Grupos de segurança 

 AWS WAF 
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Segurança, identidade e compatibilidade: 

 AWS Certificate Manager (ACM) 

 AWS CloudHSM 

 AWS Directory Service 

 Amazon GuardDuty 

 AWS Identity and Access Management (IAM) 

 Amazon Inspector 

 AWS Key Management Service (AWS KMS) 

 Amazon Macie 

 AWS Single Sign-On 

Recursos e produtos da AWS fora do escopo 

Veja a seguir uma lista (não completa) de recursos e produtos da AWS que não são abordados no 
exame. Estes recursos e produtos não representam todos os serviços da AWS que foram excluídos do 
conteúdo do exame. Os recursos ou produtos que não têm nenhuma relação com as funções de trabalho 
às quais o exame se destina não estão nessa lista porque são considerados irrelevantes. 

Os recursos e produtos da AWS fora do escopo são: 

 Serviços de desenvolvimento de aplicações 

 Serviços de IoT 

 Serviços de machine learning (ML) 

 Serviços de mídia 

 Serviços de migração e transferência 
 

 


