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Questão 53
As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia; e tudo pago adiantado. O preço de

cada tina, metendo a água, quinhentos réis; sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham
preferência e não pagavam nada para lavar. (...) E, mal vagava uma das casinhas, ou um quarto,
um canto onde coubesse um colchão, surgia uma nuvem de pretendentes a disputálos. E aquilo
se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas,
as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três e quatro palmos, que apareciam
como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero das
claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar.

Aluísio Azevedo, O cortiço..

Nas cidades brasileiras, particularmente no último quartel do século XIX, novas formas
urbanas são constituídas, como os cortiços e as favelas. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar:
(A) A expansão periférica no século XIX, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, teve signifi-
cativa presença de cortiços, devido à chegada massiva de imigrantes japoneses.
(B) A primeira favela carioca teve sua origem no forte empobrecimento da população no contexto
da crise cafeeira na região serrana do Rio de Janeiro.
(C) A maior concentração dos cortiços da cidade de São Paulo, presentes no último quartel do
século XIX, localizava-se na porção mais central da aglomeração urbana.
(D) As primeiras favelas brasileiras se originaram devido à expansão da atividade industrial, no
centro da cidade de São Paulo, no início do último quartel do século XIX.
(E) Nas cidades do Vale do Paraíba, durante a expansão cafeeira, os cortiços eram muito
frequentes, por conta da presença de imigrantes italianos empobrecidos.

Resolução
Devido o baixo desenvolvimento da rede de transporte de São Paulo no fim do século XIX

era essencial a proximidade entre o trabalhador e o local de trabalho. Dessa forma, os locais de
moradia, sobretudo os cortiços, localizavam-se próximos das indústrias, concentradas nas áreas
centrais da cidade.
Alternativa correta letra C
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