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Exterior of a House I/A

aerial antena
antenna (AmE) antena
balcony varanda
bay window janela em nicho
bow window janela em arco
casement window janela de batente
chimney chaminé
chimney cap chapéu de chaminé
chimney pot tubo de chaminé
conservatory estufa (de plantas)

adjacente a uma casa
cowl cata-vento de chaminé
crazy paving pavimento feito de

pedras de tamanho
irregular (jardim)

doorbell campainha da porta
doorstep degrau da porta
dormer window janela de sótão

formando saliência no
telhado

drainpipe tubo de escoamento
drive entrada, acesso à

garagem
driveway entrada, acesso à

garagem
dustbin caixote do lixo
eaves beiral
fanlight bandeira da porta
fence vedação
flower bed canteiro de flores
folding door porta de dobradiça
French window porta envidraçada que

dá ao jardim
front door porta da rua, porta

principal
gable empena
gable vent ventilador de empena
garage garagem
garbage can (AmE) caixote do lixo
garden jardim
garden shed barracão
gate portão
gutter calha
hedge sebe
hose mangueira
knocker aldraba ou batente de

porta
lawn relvado
letter box caixa do correio
lightning conductor pára-raios
lintel lintel
oriel (window) janela saliente,

formando uma varanda
envidraçada

outdoor light luz exterior
path caminho
patio pátio
perron escada ou patamar

exterior que dá à porta
principal

picture window janela panorâmica
porch alpendre
rock garden jardim adornado com

rochas e plantas
rockery jardim adornado com

rochas e plantas
roof telhado
roof vent ventilador de telhado
sash window janela de guilhotina
shutter persiana, estore,

veneziana
skylight clarabóia
sliding door porta de correr
sliding folding door porta de acordeão
sliding window janela de correr
sprinkler aspersor
sun lounge solário de uma casa
sun parlor (AmE) solário de uma casa
threshold soleira
tile telha, azulejo
trellis latada
trellis window janela de grade de ripas

cruzadas
veranda varanda coberta ao

longo da parede de uma
casa

wall muro, parede
window janela
window pane vidraça
window sill peitoril

Nota: AmE = American English
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