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Desenvolva em uma plataforma de nuvem que foi projetada 
para você 
Na atualização mais recente do Guia do Desenvolvedor do Azure, saiba como 
começar a trabalhar em qualquer projeto em minutos com ambientes de 
desenvolvimento totalmente configurados, seguros e hospedados na nuvem. 
Descubra como aproveitar ao máximo os principais serviços do Azure para ajudar 
sua organização a se adaptar às necessidades comerciais que mudam 
rapidamente. 

 

 

Neste guia do desenvolvedor, você aprenderá a: 

 



Crie, implante e escale rapidamente aplicativos Web e APIs 
Descubra como usar o Serviço de Aplicativo do Azure com estruturas populares 
em contêineres ou em execução no Windows ou no Linux. 

Saiba como usar slots de implantação em ambientes distintos. Aproveite a 
implantação contínua para criar um pipeline de criação-teste-lançamento. Use a 
Rede Virtual do Microsoft Azure para restringir a exposição dos recursos e 
serviços apenas a seus aplicativos, e não à Internet mais ampla. 

 

Atenda a todas as necessidades de banco de dados com 
serviços seguros e de nível empresarial 
Escolha entre uma série de serviços de banco de dados para atender às 
necessidades de armazenamento de arquivos, bancos de dados relacionais, 
bancos de dados NoSQL e até mesmo soluções de análise de dados. 

Descubra como identificar a API correta do Azure Cosmos DB com base no tipo 
de dados, incluindo documentos, tabelas não estruturadas, grafos e blobs. Saiba 
como usar o Banco de Dados SQL do Azure com suas ferramentas favoritas e 
como escolher a camada de serviço apropriada com base em seus requisitos. 

 

Transforme os aplicativos com IA e machine learning 
Integre algoritmos de machine learning nos aplicativos chamando APIs e 
integrando SDKs com o uso dos Serviços Cognitivos do Azure. 



Saiba como os Serviços Cognitivos permitem que você processe dados brutos e 
navegue pelas conclusões para tomar decisões importantes. Treine os algoritmos 
de machine learning usando os próprios dados personalizados. Descubra como 
inserir facilmente a funcionalidade de ver, ouvir, falar, pesquisar, entender e 
acelerar a tomada de decisão nos aplicativos. 

 

Ganhe visibilidade e aprimore a segurança 
Obtenha uma visão geral da postura de segurança, ajude na proteção contra 
ameaças e obtenha recomendações de segurança com serviços como a Central de 
Segurança do Azure. 

Saiba como ativar a Central de Segurança para obter visibilidade e controle 
unificados, prevenção contra ameaças adaptável e detecção de ameaças 
inteligente em cargas de trabalho executadas na borda, no local, no Azure e em 
outras nuvens. Atualize, controle, monitore e mantenha a segurança em 
dispositivos conectados à Internet remotamente usando o Serviço de Segurança 
do Azure Sphere. 

 

Coloque os processos do DevOps para trabalhar para suas 
equipes 
Aprimore a colaboração entre as equipes de desenvolvimento em todo o ciclo de 
vida de desenvolvimento com o Azure DevOps e o GitHub. 

Estude uma implementação detalhada dos diversos componentes do Azure 
DevOps. Aprenda a usar os serviços do GitHub, incluindo como criar e rastrear 



problemas e solicitações de pull em um repositório do GitHub. Explore o rico 
conjunto de ferramentas do Azure Repos para acelerar o fluxo de trabalho do Git. 

Veja demonstrações e aplicativos do mundo real em ação 
Explore as demonstrações passo a passo no guia para: 

• Crie e personalize painéis no portal do Azure e compartilhe-os com os 
membros da equipe. 

• Crie e implante um aplicativo Web e banco de dados simples do .NET Core 
usando o portal do Azure. 

• Estender o aplicativo para realizar análises de dados usando os Aplicativos 
Lógicos do Azure e os Serviços Cognitivos. 

• Configure a entrega contínua com o GitHub para implantar 
automaticamente as alterações em um pipeline de entrega contínua, 
deixando seus aplicativos mais robustos e fáceis de atualizar. 

 


