Siglas, Abreviações e Acrônimos em inglês

Siglas, Abreviações e Acrônimos em inglês

INSS em Inglês --- The Federal Insurance Contributions Act (FICA) tax (pronounced
/Faicâ/) é uma taxa na folha de pagamento (payroll) ou imposta pelo governo federal tanto nos
funcionários (employees) e empregadores (employers) para o Fund Social Security and
Medicare.

Outras fontes

http://pt.globalacronyms.com/usp
Frequentemente nos deparamos com palavras muitos
estranhas, todas com letras maiúsculas, quando pesquisamos descobrimos que se tratavam de
abreviações. Se você conhecer alguma que não está aqui nos avise!
& (and)
e
£ (pound sterling)
Libra esterlina
A.M. (ante meridiem) antes do meio-dia ou soma
a.M/A.M.
da manha, da madrugada (ex 7*)
A.WOL (ay.wawl, A.W.O.L)
desertor (ex soldado)
A/C (Account Current) Conta-Corrente
a/d (after date)
após a data
a/o ( account of )
por conta de
a/v( ad valorem)
de acordo com o valor
agt. ( agent)
agente
amt. ( amount)
quantidade
ans. ( answer)
resposta
ATM (automatic teller machine)
caixa automático
av. (average)
média
B
nota si
B.A (bachelor of arts) bacharel em artes ou ciencias sociais
B.B. ( Bill Book)
Livro de Contas/Cobrança
B.N. (Bank Note)
Nota de Banco
B.O. (body odor)
suor
B.S. ( bachelor of science)
bacharel em ciencias
b/ (bag,bale)
saco, fardo
B/E (Bill of Exchange) Nota de Câmbio
b/l ( bill of lading)
conhecimento
B/P (Bills Payable)
Contas a Pagar
B/R (Bill Receivable) Contas a Receber
B/S (Bill of Sale)
Nota de Venda
bd. ( bond)
ação, título
bk (book, bank)
- Livro, Banco
brl ( barrel)
barril
Bros. (Brothers)
Irmãos
C&F ( cost & freight) custo e frete
c. (cents)
centavos
C.A. (Chartered Accountant)
Contador (formado)
C.B. (Cash Book)
Livro Caixa
C.E. (Civil Engineer) Engenheiro Civil
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C.H. (Custom House) Alfândega
C.I.F (cost, insurance and
custo,
freight)
seguro e frete
C.O.D (cash on delivery)
pagamento í vista
C.P.A. (certified public accountant)
contador
C.P.R.
choque para pulmao(med)
C/A (Capital Account) Conta de Capital
C/N
Nota de Crédito
c/o ( care of)
aos cuidados de
C/O ( Cash Order)
Ordem de Pagamento
CAT
exame de tomografia
CEC
diretor executivo
ck. ( cask)
barril
Co. (Company )
companhia,empresa
cr. ( credit, creditor)
credito, credor
c-sec.tion
operaçao cesariana
cub. ( cubic)
cubico
curr. ( current)
corrente
cwt (hundredwight)
quintal inglês(=45kg e 359g)
D
nota ré
d. (penny,pence)
240a parte da libra inglesa
D.A.
advoggado doestado
D.D.T
veneno de insetos
D.R. (Deposit Receipt) Recibo de Depósito
D/A (Deposit Account) Conta de Depósito
d/d (days date)
dias depois da data
D/D (Demand Draft) Saque de Reclamação, Letra de Protesto
D/N (Debit Note )
Nota de Débito
D/O (Delivery Order) Ordem de Entrega
dft (draft)
saque de letra de câmbio
doz. (dozen)
dúzia
dr. ( debtor)
devedor
Dr. (Doctor)
Doutor
E
nota mi
e.g. (exempli gratia)
por exemplo
E.O.E. ( errors and
omissions excepted)
sem contar erros e omissíµes
em.CEE/MC
mestre de cerimonia
ESL
curso de ingles (para nao falantes)
etc. (eT coetera)
etceteca, etc..
F
nota fa
F.O (full outturn)
peso pleno de desembarque
F.O.B ( free on board) livre a bordo
F.O.R ( free on rails) livre nos trem
F.O.T (free on trucks) livre em caminhoes
F.O.W (free on wagon) posto no vagão
f.p. (fully paid)
completamente pago
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F.P.A (free of private average)
livre de avaria particular
f/d (free docks)
docas livres
(não pagamento de direitos alfandegários)
Fahr (Fahrenheit)
GRaus Fahrenheit
frt (freight)
frete
G
classificação livre (filme)
G.'I
soldado dos eua
G.P.O. (General Post Office)
Correio Geral
gall. (gallon)
galao ingles (medida)
GDP
PIB , prod. Interno bruto
GOP
partido republicano
GP
medico clino geral
GPA
media de nota
H.M (His majesty)
sua majestade
H-bomb
bomba de hidrog
HMO
plano de saude
I.B (Invoice Book)
Livro de faturas
i.e. (id est)
isto é
I.O.U (I owe you)
vale
I.RA
conta de aposentadoria
id. (idem)
idem, o mesmo
ID
RG
IOU
nota promissoria
IPA
alfabeto fonetico
IQ
QI, quoficiente de inteligencia
IRS
taxacao americana
J.A. (Joint Account)
conta conjunta, S/A
jell-O
gelatina
L/C (letter of Credit)
Letra de Credito
lb (pound)
libra (peso americano)
ltd. (limited)
Ltda,limitada
M.A.
mestre em artes,pos graduacao
M.D.
doutor em medicina
MBA
pos em administracao
MIT
Massachussets Institute of Technology - Instituto de Tecnologia de Massaachu
Mr./Mis.ter
senhor_
Mrs(=mis.sez)
sra_
NAT.O
OTAN
nc-17
proibido para menores de 17 (filme)
NFL
liga de futebol
NHL
liga de hockey
o'CLOCK
horas (ex 9*, 12*)
O.B.-GYN
obstetricia e ginecologia
O.D.
ter overdose(de droga)
O.J.
suco de laranja
o.K
mais ou menos, nao muito bom (ex voz)
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oMG
Oh, my God (ai, meu Deus)
p.c. (per cent)
por cento
P.G.
censurado para menores de (filme)
P.M. (post meridiem) depois do meio dia
P.O. (Post Office)
Correio
P.O.B. (Post Office Box)Caixa Postal
p.p (per procuration) por procuração
P.S. (post scriptum)
depois do que foi escrito
p.t.o (please turn over) vire por favor
P/A (private account) conta privada/particular
P/C (Price Current)
Preço corrente
P/N (Promissory Note) Nota Promissoria
PAC
comite de ajuda a partidos
PC
politicamente correto (ex palavra)
PG
faixa etaria de censura
PG R
filme censurado/restrict
phD
pos-graduacao
PMS
TPM de mulher
POW
prisioneiro de guerra
PTA
APM de pais e professores
Q-tip
cotonete
RCMP
policia monada canadense
reced. (received)
recebido
RSVP
responder por favor (carta, ou convite)
Ry.(railway)
estrada de ferro
SASE
envelope selado
sh (shilling)
shilling - moeda inglesa
SIN
numero seguro social (canada)
SOB (son of a bitch) filho da mae(xingo)
ST. (saint, street)
santo, rua
st. (stone)
medida de peso inglesa (6,35kg)
STD
DST(doença)
tee shirt/T-shirt
camiseta
TES.L/TE.SOL (sol/sawl)
ensino de ingles
TOE.FL
teste de fluencia
UFO
ovni - objeto voador nao-identificado
UN
ONU Org. naçíµes unidas
US
estados unidos
USA
estados unidos
U-turn
curva em U
VCR
video cassete
VD
DV -doença venerea
WASP(=wahsp/wawsp)anglo saxao, branco, protestante, metido
wt. (weight)
peso
x-mas(=kris/eks)
christmas natal
x-ray
raio-x
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zed
per cent (%)
NP
AFK
WB
L8r!
BRB
BBL
BBIAB
BTW
IRL
j/k
CYA
OIC
GMTA
IMHO
PMFJI
WTG!
LOL
ROFL
Small grin
Small smile
Big smile
Big grin
Very big grin
Evil grin

(br) letra z
por cento

Abreviações em Bate-papo

No problem
Away from the keyboard
Welcome back
Later!
Be right back
Be back later
Be back in a bit
By the way
In real life
Just kidding
See ya
Oh I see
Great minds think alike
In my humble opinion
Pardon me for jumping in here
Way to go!
Laughing out loud,
O que significa lol
Rolling on floor laughing
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