
 

 

 

 

   
 

FAQ – Desafio Microsoft Certified Fundamentals (AZ 900) 

ATENÇÃO: 

Realização do desafio: 04 a 22/10/21 

Realização do exame de certificação: 25/10 a 12/11/21 

Carga horária da Trilha de aprendizagem: 11h21min 

Sugestão de estudo diário: 40 min 

 

TEMA PERGUNTA RESPOSTA 

1 - O Desafio 
MCF AZ 900 

1.1. Qual o endereço da Plataforma do Desafio? O endereço é: 
https://docs.microsoft.com/learn/challenges?id=e5a73d0e-89f2-4794-
83c5-382562e6943d 

1.2. Posso fazer toda a trilha pelo celular? Grande parte é possível! Alguns módulos baseados em leitura e o 
preenchimento de questões de múltipla escolha, por exemplo, são 
compatíveis com smartphone, no entanto, recomendamos usar 
computador, especialmente para as atividades dentro dos sandboxes 
(laboratórios). 

1.3. Quanto custa o exame de certificação 
Microsoft? 

O SESI já adquiriu os vouchers para os exames de certificação, portanto 
para os estudantes do SESI o exame é gratuito, assim como o conteúdo 
oferecido pela Microsoft. 

1.4. O Desafio é em inglês? Os conteúdos da trilha de aprendizagem são em português com alguns 
vídeos na língua inglesa, porém não prejudica a absorção do conhecimento 
para realização do exame. O exame é na língua portuguesa (Brasil). 

1.5. O desafio é tipo um curso rápido ou é uma 
espécie de competição? 

O desafio não é uma competição! É o cumprimento de algumas ações (trilha 
de aprendizagem e exame) dentro do período estipulado. Primeiro são 
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realizadas as trilhas de aprendizagem na Plataforma do Desafio, que são 
cursos rápidos, no total de 11h21min, na sequência o pode ser realizado o 
agendamento do exame. 

1.6. Posso usar meu e-mail pessoal para acessar 
o desafio? 

Não. É imprescindível o uso do e-mail institucional, ou seja, o e-mail que o 
estudante do SESI usa para acessar as ferramentas Teams e Forms, por 
exemplo. 

1.7. Tem algum horário específico para realizar a 
trilha de aprendizagem? 

Não, pode fazer no horário que for melhor. É necessário apenas considerar 
o período do desafio e do agendamento do exame/prova. 

1.8.  Mesmo não tendo conhecimento prévio eu 
posso participar? 

Sim! Pode e deve participar, mesmo sem conhecimento prévio. 

1.9. As atividades serão só de leitura em cada 
módulo? Aí os pontos já contam? 

Não, contém atividades também de laboratório, os pontos da trilha de 
aprendizagem não influenciam na nota do exame/prova. A pontuação é 
apenas para identificar o quanto o estudante está engajado no desafio. 

1.10. Alguma orientação sobre a inscrição do 
estudante na plataforma do desafio? 

As inscrições devem ser feitas via Plataforma do Desafio usando o e-mail 
institucional do estudante. O estudante deve se cadastrar na esquipe do 
estado de onde mora/estuda. 

1.11.  Os participantes podem participar do 
desafio depois que ele começou?  

Sim. Os participantes podem participar a qualquer momento entre as datas 
de início e término do desafio (04 a 22/10/21). Porém, o desafio termina na 
mesma data para todos os participantes, independentemente de quando 
iniciaram o desafio. 

1.12. Sobre o que realmente é esse desafio? Obter conhecimentos básicos sobre computação em nuvem, por meio de 
uma trilha de aprendizagem e ao final realizar o exame de Certificação MCF 
AZ 900 para validar os conhecimentos adquiridos. 

1.13. Vai ter algum site/plataforma dedicado a 
esse programa? 

Sim, a realização da trilha de aprendizagem e o acompanhamento do 
desempenho das equipes serão no: 
https://docs.microsoft.com/learn/challenges?id=e5a73d0e-89f2-4794-
83c5-382562e6943d 
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O exame de certificação é realizado em outro ambiente que os estudantes 
terão acesso somente no dia do exame. 

1.14. Como os participantes são identificados na 
tabela de classificação?  

A identificação é feita pelo nome que foi cadastrado no momento da 
inscrição do desafio. Os participantes podem alterar seu nome de exibição a 
qualquer momento em seu perfil de aprendizagem. É importante que os 
estudantes escolham nomes de exibição que permitam identificá-los na 
tabela de pontuação do desafio. Uma sugestão é usar algo como Nome, 
sobrenome/escola. 

1.15. Qual é o tempo estimado para cada uma 
das trilhas do Azure Fundamentals? 

 A média de duração da trilha Azure Fundamentals é de 11h21min. 

1.16. Os centros são nas escolas? Nem toda escola do SESI é um Centro Autorizado de Testes – CATC, mas na 
maioria dos estados há um CATC, com exceção: CE, SC, RJ. Nesses casos, os 
participantes farão a prova virtualmente no CATC de outro estado. Os 
interlocutores do desafio orientarão como fazer. 

2 - O Exame 
(prova) e a 
Certificação 

2.1. O exame/prova é em inglês? Não. O exame é em português (Brasil). 
2.2.  O exame /prova é presencial ou online? Poderá ser presencial ou remoto, conforme disponibilidade do CATC do seu 

estado. 
2.3. Qual a data do exame/prova? O exame poderá ser agendado nas modalidades presencial ou on-line no 

período de 25/10 a 12/11/2021. 

2.4. Qual a validade do Certificado?  Certificação Microsoft Certified Fundamentals não expira 

2.5. Em quanto tempo será necessário renovar 
esta certificação? 

Certificação Microsoft Certified Fundamentals não expira, por isso não é 
necessário renová-la. 

2.6. Como saberei os lugares para realizar o 
exame? 

Os locais de exame serão informados pelos interlocutores do desafio. 

2.7. Este certificado estará disponível logo após 
a conclusão do curso? 

É necessário realizar o exame/prova de certificação, para depois ter acesso 
ao certificado. 

2.8. Como agendar o exame/prova? Os interlocutores do desafio orientarão como realizar o agendamento. 
2.9. Preciso terminar a trilha para agendar o 
exame? 

Não, se estiver seguro(a) para realizar o exame/prova, pode agendar. 



 

 

 

 

   
 

3 - Objetivo e 
Carreira 

3.1. Nós iremos escolher apenas os módulos do 
Azure? 

Para o desafio são apenas os módulos Azure Fundamentals (AZ 900), porém 
há outros módulos como: Azure AI Fundamentals e Azure Data 
Fundamentals que também podem ser realizados e obter a certificação, 
mas não está dentro deste desafio.  

3.2. Não quero seguir careira nessa área de 
tecnologia, vai me ajudar em alguma coisa? 

Sim, afinal na atualidade as ferramentas e recursos de computação em 
nuvem estão presentes em todos os tipos de organizações exigindo a 
melhor formação profissional. 

3.3. Os assuntos dos módulos serão 
relacionados às áreas de interesse dos alunos? 

Os módulos da trilha de aprendizagem são sobre  conceitos de nuvem; 

serviços essenciais do Azure; segurança, privacidade, conformidade e 

confiança de dados, bem como informações e suporte do Azure. 

3.4. Nesse '"DESAFIO" serão tratados assuntos 
como SaaS, PaaS e IaaS? 

Sim! É possível identificar estes assuntos nos módulos ofertados na 
plataforma do Desafio, entre as categorias dos serviços em nuvem, do 
Módulo ou Trilha 1, são abordados os seguintes conteúdos: 

• infraestrutura como serviço (IaaS); 

• plataforma como serviço (PaaS); 

• computação sem servidor; 

• software-as-a-service (SaaS). 

4 - Orientações e 
Suporte 

4.1. Como será o acompanhamento da 
pontuação dos estudantes? 

Os estudantes poderão acompanhar seu próprio desempenho e colocação 
na Plataforma do Desafio MCF (AZ-900). 

4.2. O Interlocutor Regional fará algum 
acompanhamento ao desempenho das equipes? 

Sim, o Interlocutor receberá, semanalmente, um relatório com os acessos e 
os desempenhos de suas equipes. 

4.3. Como se dará o suporte ao usuário? Os problemas, sugestões e/ou dúvidas deverão ser encaminhadas aos 
Interlocutores do desafio em seu DR. As informações serão encaminhadas 
no prazo de 48 horas. 

4.4. Como vocês nos acompanharão durante o 
desafio? 

Semanalmente será encaminhado aos interlocutores do desafio 
informações sobre o desempenho das equipes. 

4.5. Tem algum lugar para tirar dúvidas? 
 

Todas as dúvidas devem ser encaminhadas aos interlocutores do desafio no 
seu DR. As informações serão encaminhadas no prazo de 48 horas. 

 


