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(1) Uma locadora de véıculos pretende fazer o planejamento da evolução de
sua frota de véıculos populares para os próximos 15 anos. Ela pretende
manter a poĺıtica de vender todos os véıculos que tenham completado 5
anos e manter um perfil de frota com idade média não superior a 3 anos. A
locadora só compra véıculos novos e, caso queira reduzir o tamanho de sua
frota, dará prioridade à venda dos véıculos mais antigos. Ela pede a você
que construa uma planilha na qual o usuário final possa entrar os dados da
frota atual (véıculos populares por idade) e a quantidade total de véıculos
populares que pretende operar em cada ano e que calcule, ano a ano, o
número de véıculos usados a serem vendidos, o número de véıculos novos a
serem comprados e a quantidade de véıculos em operação de acordo com a
idade. Construa essa planilha.

(2) Em sala de aula, vimos que o número de Fibonacci de ordem n, f(n), é zero,
caso n seja igual a zero (f(0) = 0), um, caso n seja igual a um (f(1) = 1)
para qualquer outro valor de n > 1, f(n) = f(n − 2) + f(n − 1). Escreva
uma macro do VBA que calcule o maior número de Fibonacci menor ou
igual um inteiro n > 0 qualquer.

(3) Tome um inteiro positivo qualquer. Se ele for par, divida-o por 2, se for
ı́mpar, multiplique-o por 3 e adicione 1. Faça a mesma coisa com o número
obtido e assim sucessivamente, de modo a obter uma série infinita de
números. Por exemplo, se você escolheu inicialmente o número 6, sua série
será 6 (o número que você escolheu), 3 (= 6/2, pois 6 é par), 10 (= 3×3+1)
pois 3 é ı́mpar, 5 (= 10/2), 16 (= 5 × 3 + 1), 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2 . . . Há
uma conjectura em matemática, chamada conjectura de Collatz, segundo
a qual, não importa qual seja o número inicialmente escolhido, a sequência
constrúıda pela séria acima sempre resultará, após um número finito de
iterações, na série infinita 1, 4, 2, 1, 4, 2, . . .. Por exemplo, se, ao invés do
número 6, você tivesse escolhido o número 9 como número inicial, sua
sequência de números seria

9, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1 . . .

Embora tal conjectura nunca tenha sido demonstrada, ela já foi verificada
para números até um limite bem superior aos números que o Excel pode
trabalhar. Escreva uma função do VBA, collatz(n), que retorne o número
de passos (dividir por 2 ou multiplicar por três e somar 1) que devem ocorrer
até que o número n seja convertido através desses passos, pela primeira vez,
no número 1. Assim, por exemplo, sua função deve ser tal que collatz(1)=0,
collatz(6)=8, collatz(9)=19.
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