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@ – at (no, na) 

and – any day now (qualquer dia) 

afaik – as far as I know (até onde eu saiba) 

atb – all the best (tudo de bom) 

b – be (estar, esteja)

b4 – before (antes) 

b4n – bye for now (tchau)

bbl – be back later (volto mais tarde) 

bcnu – be seeing you (até breve) 

bff – best friend forever (melhores amigos(as) para sempre) 

bfn – bye for now (tchau)

brb – be right back (volto logo) 

btw – by the way (à propósito)

c – see (ver, vejo)

cu – see you (até mais)

cul8r – see you later (até mais tarde)

f2f – face to face (cara a cara)

f2t – free to talk (livre para conversar)

fwd – forward (encaminhar, enviar)

fwiw – for what it’s worth (se serve de consolo)

fyi – for your informa�on (para sua ciência)
gal – get a life (cuida da sua vida) 

gr8 – great (ó�mo)

h8 – hate (odeio)

hand – have a nice day (tenha um bom dia)

hth – hope this helps (espero que ajude)

ic – I see (entendo)

iluvu, ilu - I love you (eu te amo)  

idk – I don't know (eu não sei)
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imho – in my humble opinion (na minha humilde opinião) 

imo – in my opinion (na minha opinião)

iow – in other words (em outras palavras)

jic – just in case (caso precise)

jk – just kidding (estou brincando)

kit – keep in touch (mantenha contato) 

kwim – know what I mean? (sabe o que quero dizer?) 

l8 – late (atrasado)

l8r – later (mais tarde) 

lol – lots of love; lots of luck; laughing out loud (muito(a) amor / sorte, rindo alto) 

mob – mobile (celular)

msg – message (mensagem) 

myob – mind your own business (cuida da sua vida)

ne – any (qualquer, nenhum, algum)

ne1 – anyone (ninguém)

no1 – no one (ninguém)

oic – oh, I see (entendo)

otoh – on the other hand (por outro lado)

pcm – please call me (por favor me ligue)

pls – please (por favor)

r – are (é, está, são, estão)

rofl – rolling on the floor laughing (rolando de rir no chão)

ru – are you (você é, você está)

ruok – are you OK? (você está bem?)

sit – stay in touch (mantenha contato)

som1 – someone (alguém)

spk – speak (fale) 
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acesse nosso site e siga-nos nas mídias sociais

www.gustavorangel.com.br

@inglesgustavo

Inglês com Gustavo Rangel

/inglesgustavo

thkq – thank you (obrigado)

thx – thanks (obrigado)

�yl – talk to you later (falo con�go mais tarde) 

tx – thanks (obrigado)

u – you (você)

ur – you are (você é / você está) 

w/ - with (com)

w/o – without (sem) 

wan2 – want to (quero) 

wan2tlk – want to talk? (quer conversar?) 

werv u bin – where have you been?  (onde você esteve?) 

wknd – weekend (fim de semana)

wot – what (o quê)

wu – what’s up? (e aí?) 

x – kiss (beijo)

xlnt – excellent (excelente)

xoxo – hugs and kisses (beijos e abraços)

yr – your; you’re (seu, sua, você é /está)
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