
Buscando desenvolver seu conhecimento e 
habilidades do Microsoft Azure? Você está no 
caminho certo!

Arquiteto de Soluções

Navegador de habilidades do Azure

Este percurso de aprendizado do Azure é projeto para Arquitetos de 
Solução, que definem o design e a implementação de soluções de 
tecnologia no Microsoft Azure. Usando a própria compreensão dos 
requisitos de negócios de uma organização e as funcionalidades para 
desenvolvedores, esses profissionais de TI usam blocos de construção 
de componentes de tecnologia diferentes para criar arquiteturas 
robustas e otimizadas.

Este guia mapeia o itinerário para aprofundar seu conhecimento 
sobre o Azure, aproveitando uma ampla variedade de recursos 
da Microsoft. Você começará se aprofundando nos conceitos 

fundamentais do Microsoft Azure, explorará as soluções 
principais e depois conhecerá princípios de design de 
soluções, incluindo segurança e conformidade. Por fim, você 
descobrirá métodos e ferramentas de implantação para ajudar 
a transformar as suas arquiteturas de solução em realidade. 
Esses módulos são projetados para serem concluídos na ordem 
e passo a passo, conforme descrito neste guia.

Vá no seu ritmo e continue explorando o Azure com 
oportunidades contínuas de aprendizado, incluindo mais 
treinamento, atualizações do blog, vídeos, eventos e conexão 
com as comunidades técnicas. Dê hoje mesmo o primeiro 
passo rumo ao seu destino do Azure. 

https://docs.microsoft.com/learn/roles/solutions-architect?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/roles/solutions-architect?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Comece com os conceitos básicos do Microsoft Azure

Explore as soluções do Azure

Descubra princípios de design de soluções

Planejar a segurança e a conformidade

Implantar a sua solução do Azure

Continuar o seu aprendizado 
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Tópicos de aprendizado
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Conceitos fundamentais do Azure Explore as vantagens do uso de serviços de computação em nuvem 
e os diferentes tipos de computação em nuvem.

25 MINUTOS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Principais componentes 
arquitetônicos do Azure

Descubra os principais conceitos, recursos e terminologia de que 
você precisa para trabalhar com os serviços do Azure.

30 MINUTOS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

SLAs (Contratos de Nível de Serviço) 
e Gerenciamento de Custos do Azure 

Saiba mais sobre os fatores que influenciam os custos, as 
ferramentas para estimar e gerenciar seus gastos com a nuvem e 
como os SLAs do Azure podem afetar suas decisões de design.

1 HORA E 10 
MINUTOS.

APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Padrões de privacidade, conformidade 
e proteção de dados 

Explore o compromisso da Microsoft com a privacidade e sobre 
como o Azure segue os padrões comuns de regulamentação e de 
conformidade.

30 MINUTOS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Microsoft Certified: Azure 
Fundamentals

Demonstre seu conhecimento dos conceitos da nuvem e dos 
serviços, cargas de trabalho, segurança, privacidade, preço e 
suporte do Azure.

CERTIFICAÇÃO

Princípios básicos do Microsoft Azure Nesta série gratuita de seis partes, você vai explorar os conceitos 
básicos da nuvem, obter uma visão geral dos vários serviços do 
Azure e participar dos exercícios práticos para implantar seus 
primeiros serviços.

9 HORAS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Neste roteiro de aprendizagem, os módulos de 
autoaprendizado que são mais importantes para 
a função de Arquiteto de Soluções incluem:

Comece com os conceitos 
básicos do Microsoft Azure

Nesta seção, você aprenderá sobre os conceitos fundamentais da 
computação em nuvem e obterá uma visão geral dos serviços do 
Azure.
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https://docs.microsoft.com/learn/modules/fundamental-azure-concepts/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-architecture-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-azure-cost-management-service-level-agreements/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/examine-privacy-compliance-data-protection-standards/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-fundamentals/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Explore as soluções do Azure O Azure oferece uma ampla variedade de serviços, mas a maioria 
das organizações começará com aqueles relacionados a identidade, 
computação, sistema de rede, armazenamento e dados. Saiba mais sobre 
estes serviços básicos, bem como automação de processos, contêineres, 
IA e IoT (Internet das Coisas). 

4

Azure Active Directory Obtenha uma visão geral do serviço de identidade do Azure Active 
Directory, que gerencia o acesso ao Microsoft 365, ao Azure e mais. 

10 MINUTOS ARTIGO

Criar soluções de autenticação e 
autorização

Explore os serviços disponíveis para gerenciamento interno e externo 
de acesso e de identidade, incluindo funcionalidades de proteção de 
identidade. 

40 MINUTOS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Implementar a identidade da Microsoft Saiba como usar a identidade da Microsoft em seus aplicativos 
personalizados, incluindo o protocolo OAuth 2.0 e as APIs 
personalizadas.

6 HORAS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Máquinas virtuais no Azure Explore os tamanhos e opções disponíveis para máquinas virtuais do 
Windows e do Linux no Azure. 

10 MINUTOS ARTIGO

Visão geral dos serviços de rede do 
Azure

Aumente seu conhecimento sobre as funcionalidades principais 
dos serviços de rede do Azure. 

10 MINUTOS ARTIGO

Rede do Azure Aprofunde-se em demonstrações técnicas de funcionalidades de rede 
específicas do Azure, incluindo WAN Virtual, balanceamento de carga e 
conectividade híbrida. 

VÍDEOS

Criar soluções de infraestrutura Saiba como criar e recomendar soluções de computação, arquitetura de 
aplicativo, soluções de rede e migrações para o Azure.   

2 HORAS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-authentication-authorization-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-authentication-authorization-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/m365-identity-associate/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/sizes?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/networking/fundamentals/networking-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/networking/fundamentals/networking-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLasX02E8BPA5V-waZPcelhg9l3IkeUQo
https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-infranstructure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-611911-socuff
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Criar soluções de armazenamento de 
dados

Descobrir soluções de armazenamento de dados para dados relacionais, 
dados não relacionais e integração de dados.

1,5 HORA APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Fundamentos do Azure Stack HCI Saiba mais sobre o portfólio, a arquitetura básica, as principais 
funcionalidades e os casos de uso primários do Azure Stack.

3 HORAS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Automatize os seus processos 
empresariais

Saiba como escolher o serviço certo do Azure para integração 
e automação de processos.

45 MINUTOS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Administrar contêineres no Azure Saiba mais sobre soluções de contêiner do Azure, incluindo Instâncias 
de Contêiner do Azure, Registro de Contêiner do Azure, Serviço de 
Kubernetes do Azure e suporte para contêineres do Docker.

5 HORAS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Estratégia e soluções de IA Entenda as ferramentas e serviços do Azure para IA e aprendizado de 
máquina.

1 HORA APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

IoT do Azure Explore as soluções do Azure para dispositivos IoT. 3 MINUTOS ARTIGO

Explore as soluções do Azure

https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-data-storage-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-data-storage-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/azure-stack-hci-foundations/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/choose-azure-service-to-integrate-and-automate-business-processes/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/choose-azure-service-to-integrate-and-automate-business-processes/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/administer-containers-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/azure-artificial-intelligence/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/iot-fundamentals/iot-introduction?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Descubra princípios 
de design de 
soluções

Agora que você sabe mais sobre os serviços do Azure, aumente seu conhecimento 
de princípios relevantes de design de soluções. Nesta seção, você encontrará 
estudos de caso, estruturas de arquitetura, abordagens de design e mais.
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Estudos de caso do Azure Inspire-se com exemplos de funcionalidades do Azure sendo 
usadas por clientes reais.

ESTUDOS DE CASO

Cloud Adoption Framework do Azure Saiba como planejar e implementar estratégias de negócios 
e tecnologia na nuvem. 

30 MINUTOS ARTIGO

Azure Well-Architected Framework Descubra princípios de arquitetura de cargas de trabalho da nuvem 
de alta qualidade, estáveis e eficientes.

40 MINUTOS ARTIGO

Well-Architected: tour pelos bastidores Conheça os bastidores do Azure para saber como geramos 
confiabilidade, segurança, otimização de custo, excelência operacional 
e eficiência de desempenho.

1,5 HORA VÍDEOS

Centro de Arquitetura do Azure Explore as práticas recomendadas e padrões para criação de aplicativos 
no Microsoft Azure e entre plataformas de nuvem da Microsoft.

RECURSOS

Conceitos básicos da arquitetura de 
aplicativo do Azure

Estude uma abordagem estruturada para criação de aplicativos 
escalonáveis, seguros, resilientes e altamente disponíveis no Azure. 

5 MINUTOS ARTIGO

Padrões de design na nuvem Descubra padrões de design úteis para criar aplicativos confiáveis 
e seguros na nuvem.

5 MINUTOS ARTIGO

Princípios de design para aplicativos do 
Azure

Explore os dez princípios de design para tornar seus aplicativos do 
Azure escalonáveis, resilientes e gerenciáveis.

2 MINUTOS ARTIGO

Criar uma arquitetura de aplicativo Saiba mais sobre criação e recomendação de arquiteturas de aplicativo, 
incluindo cenários de sistemas de mensagens e controlados por eventos.

30 MINUTOS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

https://azure.microsoft.com/resources/customer-stories/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/events/all-around-azure-well-architected-the-backstage-tour/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/patterns/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/design-principles/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/guide/design-principles/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/design-application-architecture/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
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Crie buscando alta disponibilidade e 
continuidade para os negócios

Explore soluções para alta disponibilidade, backup e recuperação de 
desastre.

1 HORA APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Opções de alta disponibilidade para 
VMs do Azure

Descubra como projetar soluções usando VMs replicadas em zonas 
para proteger seus aplicativos e dados de perdas de um datacenter.

5 MINUTOS ARTIGO

Arquiteturas de referência do Azure Procure diagramas de arquitetura e descrições de tecnologia em 
busca de arquiteturas de referência, exemplos de arquiteturas de 
nuvem reais e ideias de soluções para cargas de trabalho comuns 
no Azure.

DIAGRAMAS

Práticas recomendadas de 
gerenciamento de custos

Explore esta abordagem metódica para o gerenciamento de custos 
com ferramentas e princípios para otimizar seu investimento no 
Azure.

10 MINUTOS ARTIGO

Calculadora de preços do Azure Calcule os custos estimados para as suas soluções do Azure. FERRAMENTA

Calculadora de TCO (custo total de 
propriedade) do Azure

Estime a economia de migrar cargas de trabalho para o Azure. FERRAMENTA

Certificado pela Microsoft: especialista 
em arquitetura de soluções do Azure

Demonstre seu conhecimento em criar soluções híbridas e de 
nuvem executadas no Microsoft Azure, incluindo computação, rede, 
armazenamento, monitoramento e segurança.

CERTIFICAÇÃO

Descubra princípios de design de 
soluções

https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-business-continuity-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/design-business-continuity-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/availability?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/browse/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/cost-mgt-best-practices?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/pricing/tco/calculator/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/pricing/tco/calculator/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-solutions-architect/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-solutions-architect/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Planeje a segurança 
e a conformidade

Saiba mais sobre as funcionalidades de segurança e conformidade do Azure, de 
práticas recomendadas e parâmetros de comparação a estratégias e recursos. 
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Descreva as funcionalidades das 
soluções de segurança da Microsoft

Saiba mais sobre princípios básicos de segurança, identidade e conformidade do 
Azure, bem como sobre as ferramentas de segurança no Azure e no Microsoft 365.

1 HORA E 
40 MINUTOS

APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Arquitetura de referência 
de segurança cibernética da Microsoft 

Procure diagramas de arquitetura de referência que descrevem como as 
funcionalidades de segurança da Microsoft se integram às plataformas 
da Microsoft e também a plataformas e aplicativos de terceiros. 

5 MINUTOS ARTIGO

Práticas de segurança recomendadas 
para soluções do Azure

Explore as práticas recomendadas de segurança para projetar, 
implantar e gerenciar seus recursos da nuvem do Azure.

50 MINUTOS WHITE PAPER

Introdução ao Azure Security 
Benchmark

Conheça recomendações para reduzir rapidamente os riscos de 
segurança da sua organização. 

10 MINUTOS ARTIGO

Criar uma estratégia de governança 
de nuvem 

Saiba como tomar decisões organizacionais sobre a configuração 
do ambiente da nuvem e reforçá-las com recursos e serviços de 
governança do Azure.

50 MINUTOS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Central de Confiabilidade da 
Microsoft

Encontre recursos completos explicando a abordagem da Microsoft 
para privacidade e conformidade.

RECURSOS

Gerenciamento da conformidade de 
mensagens na nuvem

Explore recursos para praticantes de conformidade, incluindo 
regulamentações regionais e de setores específicos.

RECURSOS

Recursos de segurança da Microsoft Saiba como criar soluções com princípios de segurança de Confiança 
Zero em dispositivos, identidades, aplicativos e dados.

RECURSOS

Segurança da Microsoft Explore demonstrações técnicas de funcionalidades de 
gerenciamento de acesso, identidade, segurança, conformidade da 
Microsoft.

VÍDEOS

https://docs.microsoft.com/learn/paths/describe-capabilities-of-microsoft-security-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/describe-capabilities-of-microsoft-security-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://aka.ms/MCRA
https://aka.ms/MCRA
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/security-best-practices-for-azure-solutions/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/security/benchmark/azure/introduction?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/modules/build-cloud-governance-strategy-azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/trust-center?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/trust-center?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/trust-center/compliance/compliance-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/trust-center/compliance/compliance-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.microsoft.com/security/business?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://www.youtube.com/c/MicrosoftSecurity?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


Implante a sua solução 
do Azure

Pondere como a sua solução será implantada e mantida com 
ferramentas, processos e modelos do Azure.
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Introdução ao Azure PowerShell Conheça os principais comandos do PowerShell para o Azure 
e teste-os no seu ambiente do Azure.

5 MINUTOS APRENDIZAGEM INTERATIVA

Conceitos básicos do Bicep Experimente a linguagem de programação Bicep do Azure para 
implantar infraestrutura como código.

3 HORAS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Conhecimentos gerais do Azure: DevOps 
com GitHub

Conheça princípios de DevOps como controle do código-fonte, 
integração contínua e entrega contínua com o Azure DevOps 
e o GitHub. 

1,5 HORA VÍDEOS

Introdução ao Azure DevOps Saiba como você pode criar, testar e implantar qualquer aplicativo, 
seja na nuvem ou no local com o Azure DevOps.

2 HORAS APRENDIZAGEM INDIVIDUAL

Zonas de destino do Azure Saiba como implantar arquiteturas conceituais do Azure como 
código.

5 MINUTOS ARTIGO

Modelos de início rápido do Azure Procure modelos colaborativos da comunidade como auxílio para 
implantar recursos do Azure rapidamente

5 MINUTOS MODELOS

Migrações para Azure Obtenha uma visão geral do hub centralizado do Azure para avaliar 
e migrar para o Azure os servidores, a infraestrutura, os aplicativos 
e os dados locais.

5 MINUTOS ARTIGO

https://docs.microsoft.com/powershell/azure/get-started-azureps?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/fundamentals-bicep/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/events/all-around-azure-all-around-azure-devops-with-github/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/events/all-around-azure-all-around-azure-devops-with-github/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/paths/evolve-your-devops-practices/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/ready/landing-zone/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/resources/templates/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff


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

Avaliação Treinamento

Microsoft Learn 
O local para compartilhar suas experiências 
de aprendizagem e obter as últimas 
atualizações de treinamento e certificação.

Opções 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. 

Learn Live
Junte-se a nossos convidados especialistas e faça 
perguntas enquanto eles orientam você ao vivo 
por um módulo do Microsoft Learn.

Blogs Documentação Continue conectado

Continue seu aprendizado Assim que tiver concluído seu roteiro 
de aprendizagem, continue atualizado 
e conectado à Microsoft. 

CONTA GRATUITA DO AZURE
APRENDIZAGEM INTERATIVA

TREINAMENTO DE CURSOS

APRENDIZADO AO VIVO

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

Blog do Azure DevOps 
Atualizações do DevOps, Git e Agile da 
equipe responsável pelo Azure DevOps. 

BLOG

BLOG

Documentação do Azure 
Saiba como criar e gerenciar infraestrutura 
e aplicativos poderosos usando os serviços 
de nuvem do Microsoft Azure. Obtenha 
documentação, código de exemplo, 
tutoriais e muito mais.

RECURSOS

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

RECURSOS

Comunidade do Azure 
A comunidade em que você pode 
obter práticas recomendadas e 
as notícias mais recentes sobre o 
Azure. 
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. 
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Este documento é fornecido "no estado em que se encontra". As informações e 
visualizações apresentadas neste documento, incluindo URL e outras referências 
a sites da Internet na Web, podem ser alteradas sem aviso prévio.  
© 2022 Microsoft. Todos os direitos reservados.

https://azure.microsoft.com/free/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/courses/browse/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/en-us/shows/learn-live/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/blog/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://devblogs.microsoft.com/devops/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://docs.microsoft.com/azure/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://azure.microsoft.com/updates/?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure/ct-p/Azure?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff
https://events.microsoft.com/azure?WT.mc_id=modinfra-61191-socuff

