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Evitar que os testes sejam divulgados antes da prova é uma preocupação constante, afirma 
Tom Ewing, porta-voz da Educational Testing Service, empresa responsável pela administração 
do SAT (sigla em inglês para teste de aptidão escolar). O SAT é o exame mais usado nos 
Estados Unidos na seleção dos alunos para o ingresso em universidades. 
 
Aplicado no país desde o ano de 1926, o teste é realizado sete vezes por ano e inclui leitura 
crítica, matemática e redação. A "dona" do teste é a College Board - uma instituição sem fins 
lucrativos. 
 
O papel da Educational Testing Service é justamente elaborar a prova e cuidar da segurança 
do exame. 
 
Nos Estados Unidos, a distribuição do teste ocorre de uma maneira mais descentralizada do 
que no Brasil. 
 
"É muito difícil evitar que um indivíduo tire cópia de qualquer teste, mas a ETS tem processos 
de segurança em vigor para assegurar que isso ocorra muito raramente", disse o porta-voz 
Tom Ewing. 
 
As provas são impressas em diversas gráficas espalhadas ao longo de todo o país, mas o 
processo é acompanhado pela ETS para evitar que o conteúdo da prova seja divulgado antes 
do dia do exame. 
 
Em plástico e dentro de caixas, os testes são enviados para os locais de teste. Os 
examinadores são obrigados a contar o número de provas quando recebem e quando 
devolvem os testes, que são lacrados e enviados para a correção. 
 
Versões distintas 
 
Além de contar com exames diferentes em cada uma das sete datas de provas, alunos em um 
mesmo centro de testes encontram versões distintas do exame para evitar a cola. 
 
A medida tem caráter econômico. Segundo Ewing, a elaboração de uma simples versão da 
prova leva 18 meses e o custo chega a US$ 1,5 milhão. 
 
Neste ano, o SAT foi aplicado a 1,5 milhão de alunos, entre os graduandos das turmas do ano 
de 2009. 
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