
 

Fatos: 
Teste sobre o Passado e o Presente do Lions 
 

1. Em que ano foi realizada a primeira convenção de Lions Clubs 
International? 

a) 1912      b)      1917      c) 1922 
 
2. Faça um círculo em volta dos números que mais se aproximam dos dados 
atuais de Lions Clubs International. 
a) 29.000 clubes com 1.100.000 sócios em mais de 130 países e áreas geográficas. 
b) 39.000 clubes com 1.200.000 sócios em mais de 165 países e áreas geográficas. 
c) 44.000 clubes com 1.300.000 sócios em mais de 195 países e áreas geográficas. 
 
3. A Revista The LION, publicada pela primeira vez em 1918, é impressa 
agora 
em quantos idiomas? 

a) 11      b) 15      c) 22 
 
4. Um Leão pode transferir-se para qualquer clube do mundo desde que 
seja aceito pelo novo clube. 
a) Verdadeiro      b) Falso 
 
5. Como um clube segue os princípios da associação e os estatutos 
internacionais, ele não pode adotar os seus próprios estatutos para atender 
às suas necessidades particulares. 
a) Verdadeiro      b) Falso 
 
6. Qual é o principal compromisso internacional de serviço do Lions? 
a) Sight First      b) Intercâmbio Juvenil      c) Lions-Quest 
 
7. A maioria dos distritos são compostos de um mínimo de 35 clubes com 
um total de 1.250 sócios. 
a) Verdadeiro      b) Falso 
 
8. Em que país foi organizado o primeiro clube fora dos Estados Unidos? 
a) México      b) Canadá      c) Inglaterra 
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9. Em que país foi organizado o primeiro clube fora da América do Norte? 
a) China      b) Inglaterra      c) Brasil 

 
10. Um distrito múltiplo é: 
a) Um distrito muito grande. 
b) Um distrito que abrange diversos estados ou países. 
c) Formado por dois ou mais subdistritos. 
  
 
11. Os fundos levantados junto ao público numa atividade de levantamento 
de fundos podem ser usados para financiar a ida de um sócio do clube à 
convenção internacional. 
a) Verdadeiro       b) Falso 
 
12. Em que ano os estatutos internacionais eliminaram a palavra 
“masculino” como uma condição para afiliação, incentivando as mulheres a 
se tornarem Leões? 
a) 1967      b) 1978      c) 1987 
 
13. O conceito básico de um Leo clube é: 
a) Preparar os jovens para se tornarem cidadãos responsáveis da munidade 
e do mundo. 
b) Apoiar os projetos dos Lions clubes. 
c) Oferecer aos jovens uma oportunidade de participar em atividades 
sociais e recreativas. 
14. A sede da associação fica em _________________________. 
15. As cores oficiais de Lions Clubs International são _________ e 
____________. 
 
16. Simbolicamente, os dois leões do nosso emblema estão olhando para o 
__________________. 

RESPOSTAS 
 

1b 2c 3c 4a 5b 6a 7a 8b 9b 10c 11b 12c 13a 
14 Oak Brook, Illinois EUA 15 dourado e roxo 
16 passado e futuro 17 Igualdade 18 “Nós Servimos” 
17. Escreva a palavra que falta no nosso slogan: 
“Liberdade, _____________, Ordem, Nacionalismo, Serviço.” 
18. O lema da associação é _____________. 
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