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O sistema de rede de nuvem continua evoluindo e os engenheiros de 
rede enfrentam uma lista crescente de tarefas, desde migrar cargas 
de trabalho para a nuvem e gerenciar conectividade híbrida até 
capacitar trabalhadores remotos e dar suporte a cenários estratégicos 
que permitem a transformação digital. 

Esse percurso de aprendizagem do Azure foi projetado para 
profissionais de engenharia de rede que precisam recomendar, 
planejar e implementar soluções de rede do Azure, incluindo rede 

híbrida, conectividade, roteamento, segurança e acesso privado 
aos serviços do Azure. Inicie seu percurso de rede na nuvem 
entendendo os princípios básicos do sistema de rede do Azure, 
como configurar conexões híbridas e gerenciar as soluções de 
desempenho, resiliência, escala e segurança.  

Em seguida, aprenda a implantar soluções de rede usando o 
portal do Azure e outros métodos, incluindo o PowerShell, a CLI 
(Interface de Linha de Comando) do Azure e os modelos do ARM 
(Azure Resource Manager). Você obterá uma noção básica das 
arquiteturas e padrões de rede e como configurar, gerenciar, 
proteger e solucionar problemas de redes virtuais. 
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A rede na nuvem é diferente. Seus pontos de 
extremidade são lógicos, não físicos. Ao planejar 
a implantação dos seus aplicativos e serviços no 
Azure, você começará criando um limite lógico 
no Azure, que é chamado de rede virtual. Você 
não gerencia mais equipamentos físicos, mas 
ainda precisa planejar as entidades lógicas, como 
endereços IP, sub-redes de IP, roteamento e 
políticas.  
 
Nesta seção, você aprenderá sobre os conceitos 
fundamentais da computação em nuvem e obterá 
uma visão geral dos serviços do Azure. 

Os conceitos básicos 
do Microsoft Azure

Conceitos básicos do Azure O roteiro Conceitos básicos do Azure é uma série de 
seis partes que ensina os princípios básicos de nuvem, 
fornece uma visão geral simplificada de muitos serviços 
do Azure e orienta você com exercícios práticos para 
implantar seus primeiros serviços gratuitamente. 
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https://learn.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-54005-socuff?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 


 
Esta seção apresenta alguns dos principais serviços 
de Rede do Azure para implantação, gerenciamento 
e proteção de redes do Azure, com documentação e 
módulos com aprendizagem individual. 

Introdução às soluções 
de rede do Azure 

Explorar os Serviços de Rede do Azure Examine vários dos principais recursos de rede 
disponíveis no Azure. Você aprenderá a configurar 
a Rede Virtual do Azure em uma rede personalizada 
e usar o Gateway de VPN do Azure e o Azure 
ExpressRoute para criar túneis de comunicação 
seguros entre as diferentes localizações da sua 
empresa. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

38MIN

Introdução às Redes Virtuais do Azure Aprenda a projetar e a implementar recursos 
fundamentais de Rede do Azure, tais como 
redes virtuais, IPs públicos e privados, DNS, 
emparelhamento de rede virtual, roteamento e NAT 
(Conversão de Endereços de Rede) de Rede Virtual 
do Azure. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

40MIN
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/azure-networking-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/introduction-to-azure-virtual-networks/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/introduction-to-azure-virtual-networks/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 


Introdução às soluções 
de rede do Azure 

O que é a Rede Virtual do Azure?

Introdução ao Link Privado do Azure

Introdução ao DNS do Azure

Obtenha uma visão geral da Rede Virtual do Azure 
e como ela permite que muitos tipos de recursos do 
Azure se comuniquem com segurança uns com os 
outros, com a Internet 
e com os recursos locais. 

Após concluir o módulo, você saberá como o Link 
Privado do Azure permite a conectividade particular 
com os serviços do Azure, incluindo recursos, 
funcionamento e casos de uso. 

Saiba mais sobre o DNS (Serviços de Nomes de 
Domínio) do Azure, como ele funciona e quando 
você deve optar por usar o DNS do Azure para 
atender às necessidades da sua organização. 

ARTIGO5MIN

40MIN

48MIN

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

Introdução ao NAT da Rede Virtual do Azure Este módulo ensina como descrever o serviço NAT 
(Conversão de Endereços de Rede) da Rede Virtual 
do Microsoft Azure e discute cenários de uso. Saiba 
como ele funciona e explore as etapas básicas para 
implantá-lo e configurá-lo. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

51MIN

5

https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/virtual-networks-overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-private-link/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-dns/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/virtual-networks-overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/training/modules/introduction-azure-private-link/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-dns/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-virtual-network-nat/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-virtual-network-nat/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Introdução ao Servidor de Rota do Azure

Introdução ao Observador de Rede do Azure

Documentação de rede do Azure:

Aprenda a descrever o Servidor de Rota do 
Microsoft Azure e como ele funciona, discutir 
cenários de uso e explorar as etapas básicas para 
implantá-lo e configurá-lo. 

O Observador de Rede do Azure permite que 
sua organização detecte e monitore problemas 
relacionados ao desempenho de rede de recursos 
de IaaS (infraestrutura como serviço) no Microsoft 
Azure. Saiba como o Observador de Rede do Azure 
funciona e quando você deve optar por usá-lo.

Saiba mais sobre o DNS (Serviços de Nomes de 
Domínio) do Azure, como ele funciona e quando 
você deve optar por usar o DNS do Azure para 
atender às necessidades da sua organização. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

46MIN

18MIN

RECURSOS

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

Introdução às soluções 
de rede do Azure 
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https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-route-server/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-network-watcher/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/networking/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-route-server/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/networking/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/intro-to-azure-network-watcher/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


  
Esta seção fornece recursos para criar, monitorar e 
proteger suas redes virtuais. Você aprenderá a criar uma 
rede virtual privada do Azure usando a topologia de 
rede que melhor se adapta ao seu ambiente.

Configurar e gerenciar as 
redes virtuais do Azure

Configurar e gerenciar redes virtuais para 
administradores do Azure

Saiba como configurar e gerenciar funcionalidades 
de rede do Azure, como serviços de conectividade, 
proteção de aplicativos, entrega de aplicativos e 
serviços de monitoramento de rede. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

15H

Configurar a rede para suas máquinas virtuais Saiba como criar um gateway de VPN e uma VPN 
do Azure e configurar a rede de maneira segura 
para máquinas virtuais do Azure. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

1,5H

7

https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-administrator-manage-virtual-networks/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/paths/azure-administrator-manage-virtual-networks/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-network-for-azure-virtual-machines/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/configure-network-for-azure-virtual-machines/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Configurar e gerenciar 
redes virtuais do Azure 

Criar uma rede hub e spoke segura

Usar o Azure Bastion para se conectar 
a máquinas virtuais por meio do portal do Azure

Criar uma rede virtual usando o PowerShell

Neste tutorial, você criará uma topologia de rede 
hub e spoke usando o Gerenciador de Rede Virtual 
do Azure e implantará um gateway de VPN na rede 
virtual do hub para permitir que os recursos nas 
redes virtuais spoke se comuniquem com redes 
remotas usando uma VPN.  

Saiba como avaliar e implantar o Azure Bastion para 
se conectar com segurança às máquinas virtuais do 
Azure diretamente no portal do Azure, substituindo 
com eficácia a solução de Jumpbox existente. 

Neste tutorial de Início Rápido, você aprenderá 
a criar uma rede virtual e implantar VMs nela. 
Em seguida, conecte-se às VMs na Internet e 
comunique-se privadamente pela rede virtual. 

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

7MIN

40MIN

5MIN
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https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/tutorial-create-secured-hub-and-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/connect-vm-with-azure-bastion/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/quick-create-powershell?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/tutorial-create-secured-hub-and-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/training/modules/connect-vm-with-azure-bastion/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/quick-create-powershell?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Configurar e gerenciar 
redes virtuais do Azure 

ARTIGOO que é o Gerenciador de Rede Virtual do Azure? Descubra o Gerenciador de Rede Virtual do Azure 
(versão prévia), um serviço de gerenciamento que 
permite agrupar, configurar, implantar e gerenciar 
redes virtuais globalmente entre assinaturas. 

2MIN

RECURSOSReferência de cmdlets do Azure PowerShell 
para Rede do Azure

Encontre links com ajuda detalhada sobre 
todos os cmdlets de Rede do Azure. 

Exemplos do Azure PowerShell para rede virtual Encontre links para scripts do Azure PowerShell para 
criar e implantar tipos específicos de redes virtuais. 

ARTIGO2MIN

9

https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network-manager/overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/powershell/module/az.network/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/powershell/module/az.network/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/powershell-samples?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-network/powershell-samples?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


  
Você tem opções quando se trata de projetar sua 
infraestrutura de rede e aplicativos. Esta seção oferece 
diretrizes, arquiteturas de exemplo e topologias para a 
criação de redes confiáveis e resilientes. 

Arquiteturas e padrões 
de rede 

Whitepaper Resiliência no Azure Este documento fornece diretrizes para criar 
aplicativos resilientes no Azure e fornece 
padrões de design de aplicativo de exemplo para 
diferentes níveis de resiliência. 

WHITEPAPER

Arquitetar uma infraestrutura de rede no Azure Saiba como arquitetar uma infraestrutura de rede 
segura e flexível no Azure e conectar redes locais 
aos recursos do Azure. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

9,5H

10

https://azure.microsoft.com/resources/resilience-in-azure-whitepaper/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/resilience-in-azure-whitepaper/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/paths/architect-network-infrastructure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/paths/architect-network-infrastructure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Arquiteturas e padrões 
de rede 

3

Design da arquitetura de rede

Rede spoke-to-spoke

Link Privado do Azure em uma rede hub e spoke

Este artigo fornece informações sobre arquiteturas 
de exemplo, ferramentas de rede, soluções e guias 
para ajudar você a explorar a rede no Azure. 

Este artigo se concentra em vários padrões 
disponíveis para fluxos de comunicação entre 
cargas de trabalho implantadas em redes 
virtuais do Azure, seja em uma região ou em 
regiões diferentes. 

Este artigo fornece diretrizes para usar o Link 
Privado do Azure na topologia de rede hub e spoke 
e como usar o Ponto de Extremidade Privado do 
Azure para acessar privadamente os recursos de 
PaaS (plataforma como serviço). 

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

3MIN

15MIN

8MIN

Topologia de rede hub-spoke no Azure Esta arquitetura de referência detalha uma 
topologia hub-spoke no Azure que atua como 
um ponto central de conectividade para muitas 
redes virtuais spoke ou suas redes locais.  

10MIN
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https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/networking/networking-start-here?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/networking/spoke-to-spoke-networking?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/networking/private-link-hub-spoke-network?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/networking/networking-start-here?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/guide/networking/private-link-hub-spoke-network?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/networking/private-link-hub-spoke-network?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/hybrid-networking/hub-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/reference-architectures/hybrid-networking/hub-spoke?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


3

Topologia de rede WAN virtual

Arquitetura para confiabilidade 
com o Azure Front Door

Balanceamento de carga do Azure

Explore as principais considerações e 
recomendações de design para WAN 
(rede de longa distância) virtual no 
Microsoft Azure. 

Veja os bastidores com o Azure Front Door 
e descubra como o conjunto de pontos de 
vantagem globais em que o Front Door é 
implantado é usado para correção automática 
e otimização das experiências do usuário para 
serviços que usam a plataforma Front Door. 

Saiba mais sobre várias opções de 
balanceamento de carga disponíveis no Azure, 
incluindo uma ferramenta de seleção de serviço 
para suas cargas de trabalho. 

ARTIGO

VÍDEO

VÍDEO

VÍDEO

6MIN

17MIN

30MIN

Playlist de vídeos sobre a Rede do Azure Selecione entre uma lista de tutoriais, práticas 
recomendadas e novidades da Rede do Azure. 

CERTIFICAÇÃOExame AZ-700: Designing and Implementing 
Microsoft Azure Networking Solutions

Os candidatos a este exame devem ser especialistas no planejamento, 
na implementação e na manutenção de soluções de rede do Azure, 
incluindo rede híbrida, conectividade, roteamento, segurança e 
acesso privado aos serviços do Azure. 

Arquiteturas e padrões 
de rede 

3

Arquiteturas e padrões 
de rede 
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https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/virtual-wan-network-topology?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://www.youtube.com/watch?v=CCIoko9tf2g?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/shows/inside-azure-for-it/azure-load-balancing-best-suited-for-your-workload?WT.mc_id=modinfra-736369-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/virtual-wan-network-topology?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://www.youtube.com/watch?v=CCIoko9tf2g?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/shows/inside-azure-for-it/azure-load-balancing-best-suited-for-your-workload?WT.mc_id=modinfra-736369-orthomas 
https://youtube.com/playlist?list=PLLasX02E8BPA5V-waZPcelhg9l3IkeUQo?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://youtube.com/playlist?list=PLLasX02E8BPA5V-waZPcelhg9l3IkeUQo?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-700?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-700?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 


  
Proteger sua rede na nuvem requer diferentes 
habilidades e ferramentas. Nesta seção, você aprenderá 
sobre os serviços do Azure para garantir conectividade 
segura e confiável em toda a sua organização. 

Segurança 
de rede 

Visão geral da segurança de rede 
do Azure

Este artigo aborda algumas das opções 
oferecidas pelo Azure para segurança de rede. 
Saiba mais sobre a infraestrutura de rede robusta 
para dar suporte aos requisitos de conectividade 
do seu serviço e aplicativo.  

Conectividade de rede segura no Azure Saiba mais sobre os serviços do Azure que 
ajudam a garantir que sua rede seja segura, 
protegida e confiável e como configurar grupos 
de segurança de rede para filtrar o tráfego de 
rede de e para os recursos do Azure em uma 
rede virtual do Microsoft Azure. 

34MIN

22MIN ARTIGO

ARTIGO

13

https://learn.microsoft.com/azure/security/fundamentals/network-overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/security/fundamentals/network-overview?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/secure-network-connectivity-azure/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 


Segurança de rede 

Implementar a segurança de rede no Azure

Proteja e isole o acesso aos recursos do 
Azure usando grupos de segurança de 
rede e pontos de extremidade de serviço

Criptografar o tráfego de rede de ponta 
a ponta com o Gateway de Aplicativo 
do Azure 

Saiba mais sobre os serviços do Azure para 
configurar, proteger e isolar suas redes no Azure.

Neste módulo, você vai aprender como os 
grupos de segurança de rede e os pontos de 
extremidade de serviço ajudam você a proteger 
as máquinas virtuais e os serviços do Azure 
contra o acesso não autorizado à rede. 

Saiba como implementar a criptografia TLS 
para proteger o tráfego entre seus usuários e 
o Gateway de Aplicativo e entre o Gateway de 
Aplicativo e seus servidores Web. 

ARTIGO5H

43MIN

1,2H

28MIN

Repositório da comunidade de Segurança 
de Rede do Azure 

Explore o repositório da comunidade do GitHub 
para implantar, gerenciar e integrar os recursos 
de Segurança de Rede do Azure. 

Pergunte aos especialistas em produtos – 
Segurança de Rede do Azure 

Assista a esta sessão sob demanda para aprimorar 
a agilidade dos negócios e economizar custos na 
segurança usando serviços de segurança de rede nativos 
de nuvem ao mover cargas de trabalho ou modernizar 
aplicativos no Azure. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

RECURSOS

VÍDEO
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https://learn.microsoft.com/learn/paths/implement-network-security/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/secure-and-isolate-with-nsg-and-service-endpoints/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/end-to-end-encryption-with-app-gateway/
https://learn.microsoft.com/learn/paths/implement-network-security/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://github.com/Azure/Azure-Network-Security?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/shows/inside-azure-for-it/ask-the-product-experts-live-azure-network-security?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/secure-and-isolate-with-nsg-and-service-endpoints/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/end-to-end-encryption-with-app-gateway/
https://github.com/Azure/Azure-Network-Security?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 
https://learn.microsoft.com/shows/inside-azure-for-it/ask-the-product-experts-live-azure-network-security?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas 


  
Na nuvem, problemas de conectividade podem 
ocorrer em vários níveis em diferentes configurações 
de rede. Do balanceamento de carga à resolução 
de nomes, esta seção explica como solucionar 
problemas comuns de rede. 

Solução de problemas 

Página de status do Azure Exiba o status do serviço do Azure 
por produto/serviço e por região. 

Solucionar problemas de resolução de nomes no 
Microsoft Azure

Este módulo analisa problemas de resolução de 
nomes em redes públicas, privadas e internas que 
se conectam ao Azure. 

34MIN

ATUALIZAÇÕES 
DINÂMICAS

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

15

https://status.azure.com/status?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/name-resolution-issues/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://status.azure.com/status?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/name-resolution-issues/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas


Solução de problemas 

Solucionar problemas de resolução 
de nomes no Microsoft Azure

Solucionar problemas de conectividade 
híbrida e de nuvem no Microsoft Azure

Este módulo analisa problemas de resolução de 
nomes em redes públicas, privadas e internas 
que se conectam ao Azure. 

Este módulo explica como gerenciar e solucionar 
problemas de diferentes configurações de rede 
para atender às demandas de sua organização. 

34MIN

42MIN

59MIN

38MIN

Solucionar problemas de segurança de rede 
com o Microsoft Azure

Saiba como solucionar problemas de rede 
envolvendo WAF, NSG, Firewall do Azure e 
latência em uma rede virtual.

Solucionar problemas de roteamento, 
controle de tráfego e balanceamento 
de carga no Microsoft Azure

O módulo mostra como solucionar problemas de 
rede relacionados ao controle de roteamento e 
tráfego e ao balanceamento de carga. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

16

https://learn.microsoft.com/learn/modules/name-resolution-issues/?WT.mc_id=modinfra-73639-orthomas
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Solucionar problemas de conectividade 
com máquinas virtuais no Microsoft Azure

Solucionar problemas de gateways 
de VPN no Microsoft Azure

Monitorar e solucionar problemas 
de infraestrutura de rede do Azure 
de ponta a ponta usando ferramentas 
de monitoramento de rede  

Ao final deste módulo, você saberá como 
solucionar problemas de implantação, 
conectividade e autorização com o Azure Bastion 
e o acesso just-in-time a máquinas virtuais. 

Neste módulo, veremos como monitorar e 
solucionar problemas de VPNs site a site e 
ponto a site. 

Este módulo examina o uso das ferramentas, do 
diagnóstico e dos logs do Observador de Rede 
para ajudar a localizar e consertar problemas de 
rede na infraestrutura do Azure. 

32MIN

47MIN

1H

Exame AZ-720: Troubleshooting 
Microsoft Azure Connectivity:

Esse exame mede sua capacidade de solucionar 
problemas de continuidade de negócios; solucionar 
problemas de conectividade híbrida e de nuvem; 
solucionar problemas de Plataforma como Serviço; 
solucionar problemas de autenticação e controle de 
acesso; solucionar problemas de redes e solucionar 
problemas de conectividade de VM. 

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

APRENDIZAGEM 
INDIVIDUAL

CERTIFICAÇÃO

Solução de problemas 
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Avaliação gratuita do Azure
Comece com US$ 200 de créditos Azure 
por 30 dias, serviços populares gratuitos 
por 12 meses e mais de 40 serviços que 
sempre serão gratuitos. 

Avaliação Treinamento

Microsoft Learn 
Descubra seu caminho e chegue às suas 
metas mais rapidamente. Obtenha as 
atualizações mais recentes relacionadas ao 
treinamento e à certificação. 

Cursos de treinamento com instrutor
Prefere um ambiente de sala de aula com 
um instrutor? Procure no catálogo de 
treinamentos com instrutor e encontre 
parceiros de aprendizagem locais. 

Blogs Documentação Continue conectado

Continuar a aprendizagem Depois de concluir o percurso de 
aprendizagem da Rede do Azure, 
mantenha-se atualizado e conectado 
com estes recursos:  

CONTA GRATUITA DO AZURE APRENDIZAGEM INTERATIVA TREINAMENTO DE CURSOS

Blog do Microsoft Azure 
As notícias e anúncios mais recentes 
vindos diretamente das equipes de 
produto do Azure.

Rede do Microsoft Azure 
Os anúncios mais recentes, os tutoriais 
e as práticas recomendadas da Rede do 
Azure. 

BLOG

BLOG

Documentação de rede 
do Azure
Navegue pela documentação de produtos 
e serviços do Azure, obtenha exemplos de 
código, tutoriais e muito mais.

ROTEIRO

Atualizações do Azure 
Permaneça informado sobre os recursos 
de produtos mais recentes. 

ROTEIRO

Componentes de rede do Azure
Siga as discussões sobre a Rede do 
Azure.  Obtenha respostas para as 
suas perguntas ou ajude um colega 
profissional de rede

FÓRUNS

EVENTOS

Eventos da Microsoft 
Eventos especiais e dias de treinamento 
virtual para ajudar a expandir seu 
conhecimento, aprender novas habilidades 
e estreitar a comunidade. 

Este documento é fornecido no “estado em que se encontra”. As informações e opiniões 
expressas neste documento, incluindo URLs e referências a outros sites da Internet, podem 
ser alteradas sem aviso prévio.  
© 2022 Microsoft. Todos os direitos reservados.
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