
Mensagens de Erro do Compilador 
As mensagens de erro do compilador informam a ocorrência de problemas no seu código ou ambiente 

de programação que impedem que o Turbo Pascal gere um arquivo executável. No ambiente de 

desenvolvimento integrado, o Turbo Pascal tenta localizar o erro no código-fonte. 

1 Memória esgotada 

2 Identificador ausente 

3 Identificador não-reconhecido 

4 Identificador duplicado 

5 Erro de sintaxe 

6 Erro na constante de real 

7 Erro na constante de inteiro 

8 Constante de cadeia ultrapassou a linha 

9 Excesso de arquivos agrupados 

10 Final de arquivo inesperado 

11 Linha muito extensa 

12 Identificador de tipo ausente 

13 Excesso de arquivos abertos 

14 Nome de arquivo inválido 

15 Arquivo não-encontrado 

16 Disco cheio 

17 Diretiva de compilador inválida 

18 Excesso de arquivos 

19 Tipo não-definido na definição de ponteiro 

20 Identificador de variável ausente 

21 Erro no tipo 

22 Estrutura muito grande 

23 Tipo básico fora da faixa 

24 Componentes do arquivo não podem ser arquivos nem objetos 

25 Tamanho de cadeia inválido 

26 Incompatibilidade de tipo 

27 Tipo básico da subfaixa inválido 

28 Limite inferior maior que o superior 

29 Tipo ordinal ausente 

30 Constante de inteiro ausente 

31 Constante ausente 

32 Constante de inteiro ou de real ausente 

33    Identificador de tipo ausente 

 34 Tipo do resultado da função inválido 

 35 Identificador de label 

 36 Begin ausente 



 37 End ausente 

 38 Expressão de inteiro ausente 

 39 Expressão ordinal ausente 

 40 Expressão Booleana ausente 

 41 Tipos de operando não combinam com operador 

 42 Erro na expressao 

 43 Atribuição não-permitida 

 44 Identificador de campo ausente 

 45 Arquivo-objeto muito grande 

 46 Rotinas externas não-definidas 

 47 Registro de arquivo-objeto inválido 

 48 Segmento de código muito extenso 

 49 Segmento de dado muito extenso 

 50 Do ausente 

 51 Definição de Public inválida 

 52 Definição de Extrn inválida 

 53 Excesso de definições de Extrn 

 54 Of ausente 

55 Jnterface ausente 

 56 Referência realocável inválida 

 57 Then ausente 

58   To ou Downto ausente 

 59 Referência antecipada não-definida 

 60 Excesso de rotinas 

 61 Fusão de tipos inválida 

 62 Divisão por zero 

 63 Tipo de arquivo inválido 

 64 Impossível ler ou gravar variáveis desse tipo 

 65 Variável de ponteiro ausente 

 66 Variável de cadeia ausente 

 67 Expressão de cadeia ausente 

 68 Referência circular de unidade 

 69 Incompatibilidade de nome de unidade 

 70 Incompatibilidade de versão de unidade 

 71 Nome de unidade duplicado 

 72 Erro de formato de arquivo da unidade 

 73 Implementação ausente 

 74 Tipos da constante e do CASE não combinam 

 75 Variável de registro ausente 

 76 Constante fora de faixa 



 77 Variável de arquivo ausente 

 78 Expressão de ponteiro ausente 

 79 Expressão de inteiro ou de real ausente 

 80 Label não-encontrado no bloco atual 

 81 Label já definido 

 82 Label não-definido na parte precedente da instrução 

83 Argumento @ @ inválido 

84 Unidade ausente 

85 “;“ ausente 

86 “:“ ausente 

87 ‘‘,‘‘ ausente 

88 “(“ ausente 

89 “)“ ausente 

90 “=“ ausente 

91 “:=” ausente 

92          [  ou  “(“ ausente 

93 “1” ou “.)“ ausente 

94 ~ au sente 

95 “. “ ausente 

96 Excesso de variáveis 

97 Variável de controle For inválida 

98 Variável de inteiro ausente 

99 Arquivos não-permitidos neste contexto 

100 Incompatibilidade de tamanho de cadeia 

101 Ordenação de campos inválida 

102 Constante de cadeia ausente 

103 Variável de real ou de inteiro ausente 

104 Variável ordinal ausente 

105 Erro inline 

106 Expressão de caracter ausente 

107 Excesso de itens de realocação 

112   Constante de CASE fora da faixa 

113 Erro na instrução 

114 Impossível chamar uma rotina de interrupção 

116 Modo 8087 obrigatório para compilação deste programa 

117 Endereço-alvo não-encontrado 

118 Arquivos de inclusão não-permitidos neste contexto 

120 Nu ausente 

121 Qualificador inválido 

122 Referência de variável inválida 



123 Excesso de símbolos 

124 Parte da instrução muito extensa 

126 Arquivos devem ser parâmetros Var 

127 Excesso de símbolos condicionais 

128 Erro de colocação da diretiva condicional 

129 Diretiva ENDIF ausente 

130 Erro nos DEHNEs condicionais iniciais 

131 Cabeçalho não combina com definição anterior 

132 Erro crítico no disco 

133 Impossível avaliar esta expressão 

134 Término incorreto de expressão 

135 Especificador de formato inválido 

136 Referência indireta inválida 

137 Variáveis de estrutura não-permitidas neste contexto 

138 Impossível avaliar sem a unidade SYSTEM 

139 Impossível acessar este símbolo 

140  Operação de ponto flutuante inválida 

141  Impossível compilar sobreposições para a memória 

142  Variável de rotina ou de função ausente 

143  Referência de função ou de rotina inválida 

144  Impossível sobrepor esta unidade 

147  Tipo de objeto ausente 

148  Tipos locais de objeto não-permitidos 

149  VIRTUAL ausente 

150  Identificador de método ausente 

151  Construtores virtuais não-permitidos 

152 Identificador de construtor ausente 

153  Identificador de destruidor ausente 

154  Falha só permitida dentro de construtores 

155  Combinação de código de operador e operandos inválida 

156  Referência de memória ausente 

157  Impossível somar ou subtrair símbolos realocáveis 

158  Combinação do registrador inválida 

159  Instruções 286/287 desativadas 

160  Referência de símbolo inválida 

161  Erro de geração de código 



Mensagens de Erro de Execução 
Erro de execução é uma condição de erro que ocorre enquanto o seu programa está sendo executado. 

Quando ocorrer esse tipo de erro, o Turbo Pascal apresentará a seguinte mensagem: 
 
Run-time error nnn at xxxx:yyyy 
 
onde nnn é o código numérico do erro de execução, xxxx representa o segmento de programa em que 
ocorreu o erro, e yyyy significa o deslocamento da posição do erro. 
 
 
Erros do DOS 
2 Arquivo não-encontrado 

3 Caminho não-encontrado 

4 Excesso de arquivos abertos 

5 Acesso negado ao arquivo 

6 Tratamento de arquivo inválido 

12 Código de acesso ao arquivo inválido 

15 Número de unidade de disco inválido 

16 Impossível remover diretório atual 

17 Impossível mudar nome através das unidades 

 

 
Erros de EIS 
100 Erro de leitura de disco 

101 Erro de gravação em disco 

102 Arquivo não-atribuído 

103 Arquivo fechado 

104 Arquivo fechado para entrada 

105 Arquivo fechado para saída 

106 Formato numérico inválido 
 
 
Erros Críticos 
 
150  Disco protegido contra gravação 

151  Unidade não-reconhecida 

152  Unidade de disco não-preparada 

153  Comando não-reconhecido 

154  Erro de CRC nos dados 

155  Defeito no tamanho da estrutura de solicitação da unidade de disco 

156  Erro de localização no disco 

157  Tipo de meio magnético não-reconhecido 



158  Setor não-encontrado 

159  Impressora sem papel 

160  Falha no dispositivo de gravação 

161  Falha no dispositivo de leitura 

162  Falha no hardware 

 
 
Erros Fatais 
 
200   Divisão por zero 

201   Erro de verificação de faixa 

202   Erro de estouro de capacidade da área de armazenamento 

203   Erro de estouro de capacidade da pilha 

204   Operação de ponteiro inválida 

205   Excesso de ponto flutuante 

206   Ausência de ponto flutuante 

207   Operação de ponto flutuante inválida 

208  Gerenciador de sobreposição não-instalado 

209  Erro de leitura do arquivo de sobreposição 

210 Objeto não-inicializado 

211 Chamada a método abstrato 

212 Erro de registro de fluxo 

213 Índice de conjunto fora de faixa 

214 Erro de estouro de capacidade do conjunto 

 


