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Ocorrências de Erros 
 

Aqui procuramos explorar as principais e mais comuns condições de erro, 
juntamente com os passos a serem seguidos. 
 
Erro número 1 
 

DBFNTX/1012 Corruption detected: nome_do_arquivo.NTX 
 
Geralmente ocorre devido a um arquivo de índice (nome_do_arquivo) com problemas 
(corrompido). 
 
SOLUÇÃO: Executar o comando PTM INDEXAR e escolher a opção TODOS ACIMA. 
 
Erro número 2 
 

ORD CREAT (0) INTERNAL ERROR 8002 
 
Geralmente ocorre durante a criação de um arquivo de índice estando com o ambiente 
operacional Windows ativado. 
 
SOLUÇÃO: Desativar o ambiente operacional Windows (*). Executar o comando PTM 

INDEXAR e escolher a opção TODOS ACIMA. 
(*)   Se a versão do Windows for a 95, deve-se desativar pressionando o botão Iniciar  

Desligar  Reiniciar o computador em modo MS-DOS. 
 Se a versão for 3.X (1 ou 11), deve-se desativar  escolhendo a opção Arquivo  Sair do 

Windows. 
 
Erro número 3 
 

ERROR 35 - GENERAL PROTECTION FAULT 
 
Geralmente ocorre por falta de espaço em disco ou porque o ambiente operacional 
Windows está ativado. 
 
SOLUÇÃO: Desativar o ambiente operacional Windows (*). Verificar a última 
operação executada. 
 
(*)  Se a versão do Windows for a 95, deve-se desativar pressionando o botão Iniciar  

Desligar  Reiniciar o computador em modo MS-DOS. 
 Se a versão for 3.X (1 ou 11), deve-se desativar  escolhendo a opção Arquivo  Sair do 

Windows. 
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Erro número 4 
 

Saldos incorretos no Quadro Demonstrativo de algumas Contas. 
 
SOLUÇÃO: Identificar o Bem que está causando a diferença; 

Executar a rotina MATAR BEM eliminando o Bem; 
Incorporá-lo novamente. 

 
Erro número 5 
 

Error DBFNTX/1001 Open error: nome_arquivo.DBF (ou  NTX) 
(DOS Error 2) 

 
Geralmente ocorre pela falta/exclusão do arquivo citado (nome_do_arquivo) acima no 
diretório do sistema. 
 
SOLUÇÃO: Verificar o ocorrido e restaurar o arquivo em questão caso tenha sido 
excluído. 
 
Erro número 6 
 

Tipo_de_erro 
(DOS Error 4) 

 
Geralmente ocorre por problemas de configuração nos arquivos AUTOEXEC.BAT e 
CONFIG.SYS. 
 
SOLUÇÃO: Configurar os respectivos arquivos com as especificações: SET 
CLIPPER=f100;e0, FILES=100 e BUFFERS=15. 


