
Treinamento 
AWS Cloud 
Practitioner



Agenda!

● Apresentação da Zappts e da instrutora

● Apresentação da prova AWS Cloud Practitioner

● Apresentação do curso



Bem vindos!



Prazer, somos a Zappts!
● Soluções digitais de ponta a ponta!!

 

● Mais de 100 Zappters!!

● Temos vagas!! https://zappts.gupy.io/ 

● Teremos mais cursos!!  

https://www.sympla.com.br/produtor/zappts 

https://zappts.gupy.io/
https://www.sympla.com.br/produtor/zappts


Oi, eu sou a Thau!
● Head de Backend e Arquitetura na Zappts

 

● AWS Cloud Practitioner e AWS Solutions Architect 

Associate Certified

● Pianista amadora (repertório de duas músicas e meia)

● Aprendendo a jogar Magic 

● Mãe de pet



Mas calma, o que é essa 
certificação?



O que são certificações AWS ?

● Certificações oficiais da AWS.

● Reconhecem a maestria em um determinado conjunto de assuntos

● Validade de 3 anos

● Pode ser feita online ou presencialmente

● Possui versões em inglês e está saindo para português br





AWS Cloud Practitioner



AWS Cloud Practitioner

● Explicar o valor da Nuvem AWS

●  Compreender e explicar o modelo de responsabilidade compartilhada da 

AWS 

●  Entender as práticas recomendadas de segurança 

●  Compreender as práticas de faturamento, economia e custos da Nuvem AWS

 

●  Descrever e posicionar os principais serviços da AWS, incluindo computação, 

rede, bancos de dados e armazenamento 

●  Identificar serviços da AWS para casos de uso comuns



AWS Cloud Practitioner



AWS Cloud Practitioner

● 65 perguntas múltipla escolha ou múltipla resposta -> 50 pontuadas e 15 não 

pontuadas

● 90 minutos

●  Pontuação para passar: 700/1000

●  Teste prático: $20 

●  Exame oficial: $100

 



Sobre o curso!



O que esperar deste curso

● Abordagem de todos os domínios da prova

● Exemplo de questões ao fim do domínio

● Dinamismo, envie suas perguntas durante a apresentação!



O que NÃO esperar deste curso

● Hands On

● Assuntos fora do escopo da prova AWS Cloud Practitioner



OBRIGADO!

Conheça mais sobre a Zappts em

www.zappts.com


